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1. KOHTEEN PERUSTIEDOT 
 

1.1. TUTKIMUSKOHDE 

Kohde Sepänkadun koulu 

Lähiosoite Sepänkatu 2 

Postinumero- ja toimipaikka 20700 Turku 

Rakennusten lkm 1 kpl 

Kerrosten lkm 3 

1.2. TILAAJA 

Turun kaupunki 

Tilapalvelukeskus 

Linnankatu 90 E, 2.krs 

20100 Turku 

 

Janne Virtanen 

janne.virtanen@turku.fi  

1.3. TUTKIMUKSEN TEKIJÄT 

Raksystems Insinööritoimisto Oy 

Vetotie 3 A 

01610 Vantaa 

 

Elina Saukko, RI YAMK  Jari P. Marttinen, RTA 

(RTA) C-23252-26-17  puh: 030 670 5538  

puh: 030 6705 597  jari.p.marttinen@raksystems.fi  

elina.saukko@raksystems.fi  

 

Lisäksi tutkimusten tekemiseen on osallistunut Kari Hassinen, RTA  
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1.4. TUTKIMUKSEN KUVAUS 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää sisäilman laatua kyseisessä koulurakennuksessa 

kontrollimittauksilla. 

Kohteessa on tehty aiemmin tutkimuksia sisäilman laadun ja rakenteiden kunnon selvittämiseksi ja 

nämä tutkimukset on tehty aiempien tutkimusten jatkotutkimussuositusten mukaisesti.  Tähän 

tutkimukseen liittyvät näytteenotot teki RTA Kari Hassinen Raksystems Insinööritoimisto Oy:stä. 

Mittausten aikaisia havaintoja ei voida raportoida. Raportoinnista vastaa Elina Saukko ja Jari P. 

Marttinen Raksystems Insinööritoimisto Oy:stä. 

1.5. TUTKIMUKSEN AJANKOHTA  

Sisäilman mikrobimittaukset tehtiin 19.2.2019 ja sisäilman haihtuvien orgaanisten yhdisteiden 

(VOC) mittaus tehtiin 21.2.2019. Kohdekierros tutkimusten raportointia varten tehtiin 

3.4.2019. 

1.6. LABORATORIOTUTKIMUKSET 

Sisäilmasta otettujen näytteiden laboratorioanalyysit suorittivat: 

Turun yliopisto    Työterveyslaitos 

Aerobiologian laboratorio  PL40 

20014 Turun yliopisto  00032 Työterveyslaitos 

 

http://www.raksystems-anticimex.fi/
http://www.ytj.fi/yritystiedot.aspx?yavain=741856&tarkiste=52D3CAF12E61B0179D9F4149AB9CF8DF99F6E97A&path=1547;1631;1678


  Kontrollitutkimukset VOC- ja mikrobi-ilmanäytteet 5 

  Sepänkadun koulu, Sepänkatu 2 Turku   

 

Vetotie 3 A  •  FI-01610 Vantaa  • p. 030 670 5500 •  www.raksystems.fi  • Y-tunnus: 0905045-0 

2. SISÄILMAN MIKROBIMITTAUKSET 

2.1. MITTAUKSET 

Sisäilman mikrobinäytteet kerättiin HK-10 6-vaiheimpaktorilla kasvatusalustoille. Näytteenotossa 

käytetyt 6-vaiheimpaktorit sekä pumppu ovat Turun yliopiston aerobiologian laboratorion kalustoa. 

Kasvatusalustoina käytettiin 2 % mallasuute-agaria, DG 18-agaria sekä THG-agaria. 

Sisäilmanäytteiden kerätty ilmamäärä on 283 litraa. Sisäilmanäytteet kerättiin talviaikaan. 

Näytteet toimitettiin laboratorioon mittausten jälkeen. Laboratorion analyysivastaukset ovat raportin 

liitteenä 1 ja 2.   

Näytteenottokohdat on esitetty kuvissa 1 - 4. 

 

 

Kuva 1. Sisäilman mikrobinäytteiden sijainnit pohjakuvassa, kellarikerros. 

 

Näyte 1, P038 

http://www.raksystems-anticimex.fi/
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Kuva 2. Sisäilman mikrobinäytteiden sijainnit pohjakuvassa, 1. kerros. 

 

 

 

 

Näyte 7, auditorio 

Näyte 6, tila 116 

Näyte 5, ruokala 

Näyte 4, tila 105 

Näyte 3, tila 115 Näyte 2, tila 117 Näyte 8, tila 130 
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Kuva 3. Sisäilman mikrobinäytteiden sijainnit pohjakuvassa, 2. kerros. 

 

Näyte 9, tila 207 
Näyte 11, tila 209  

Näyte 10, tila 201 

Näyte 14, tila 205 

http://www.raksystems-anticimex.fi/
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Kuva 4. Sisäilman mikrobinäytteiden sijainnit pohjakuvassa, 3. kerros. 

 

Näyte 12, tila 301 A 

Näyte 13, tila 304 

http://www.ytj.fi/yritystiedot.aspx?yavain=741856&tarkiste=52D3CAF12E61B0179D9F4149AB9CF8DF99F6E97A&path=1547;1631;1678
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2.2. TULOKSET 

Sisäilman mikrobinäytteiden tulokset on esitetty taulukossa 1. Näytteiden 10 (tila 201), 12 (tila 

301A) ja 14 (tila 205) tulokset ovat kouluympäristössä poikkeavat ja ne voivat viitata 

epätavanomaiseen mikrobilähteeseen.  

Näytteessä 5 (ruokala) esiintyi Chaetomium-suvun itiöitä, joiden esiintyminen sisäilmanäytteissä on 

tavanomaisesta poikkeavaa. Kuitenkin tilan käyttötarkoitus huomioiden on mahdollista, että itiöt 

ovat peräisin esim. elintarvikkeista tai biojätteistä.  

Muista tiloista otettujen sisäilman mikrobinäytteiden sieni-itiöpitoisuudet olivat matalat eikä 

näytteissä havaittu selkeästi kosteusvaurioon viittaavaa lajistoa. 

 

Taulukko 1 Sisäilman mikrobimittausten tulokset. 

Näyte Bakteeri-

pitoisuus 

[pmy/m3] 

Aktinomykeetti-

pitoisuus [pmy/m3] 

Sieni-

itiöpitoisuus, 

M2   

[pmy/m3] 

Sieni-

itiöpitoisuus, 

DG-18 

[pmy/m3] 

Tulosten 

tulkinta 

1 124 < 4 26 43 tavanomainen 

2 35 < 4 11 25 tavanomainen 

3 39 < 4 15 4 tavanomainen 

4 11 < 4 12 4 tavanomainen 

5 67 < 4 16 18 poikkeava 

6 199 < 4 52 47 tavanomainen 

7 46 < 4 < 4 4 tavanomainen 

8 57 < 4 8 4 tavanomainen 

9 78 < 4 15 7 tavanomainen 

10 370 < 4 100 119 poikkeava 

11 35 < 4 4 7 tavanomainen 

12 60 < 4 46 65 poikkeava 

13 35 < 4 8 4 tavanomainen 

14 85 < 4 36 52 poikkeava 

 

 

 

 

http://www.ytj.fi/yritystiedot.aspx?yavain=741856&tarkiste=52D3CAF12E61B0179D9F4149AB9CF8DF99F6E97A&path=1547;1631;1678
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2.3. JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDESUOSITUKSET 

Sisäilman mikrobimittauksista tulkitaan, ovatko sisäilman sieni-itiöpitoisuudet ja -suvusto 

tavanomaisia rakennuksen sijaintiin, ikään ja vuodenaikaan nähden. Sisäilman 

mikrobipitoisuuksille ei ole olemassa terveysperusteisia raja-arvoja, sillä mikrobeille altistuminen on 

henkilökohtaista ja oireiluun vaadittavat pitoisuudet vaihtelevat runsaasti.  

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut ns. Asumisterveysasetuksessa (545/2015) ja asetuksen 

soveltamisohjeissa tulkintaohjeita fysikaalisista, kemiallisista ja biologisista tekijöistä asunnoissa ja 

muissa oleskeluun tarkoitettavissa tiloissa. Selvittäessä koulurakennusten mikrobivaurioita, 

käytetään Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen ohjeistuksen mukaan KTL:n oppaan 

”Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot, opas ongelmien selvittämiseen” mukaista 

näytekokonaisuuden tulkintaa. 

Sisäilman mikrobipitoisuudet vaihtelevat tilojen käyttötarkoituksen mukaan. Koulurakennusten 

sisäilman talviaikaiset sienipitoisuudet ovat yleensä alle 50 pmy/m³; vauriotiloissa pitoisuudet ovat 

usein 50 – 500 pmy/m³.  

Näytteiden 10 (tila 201), 12 (tila 301A) ja 14 (tila 205) tulokset ovat kouluympäristössä poikkeavat 

ja ne voivat viitata epätavanomaiseen mikrobilähteeseen. Sisäilman mikrobipitoisuuksiin ja -

lajistoihin vaikuttavat merkittävästi sisätiloissa tapahtuva toiminta mittausten aikana, minkä vuoksi 

rakenteiden mikrobilähteiden olemassaolo ja vaikutus sisäilmaan suositellaan selvittämään 

rakenneteknisten kuntotutkimusten avulla.  

Näytteessä 5 (ruokala) esiintyi Chaetomium-suvun itiöitä, joiden esiintyminen sisäilmanäytteissä on 

tavanomaisesta poikkeavaa. Kuitenkin tilan käyttötarkoitus huomioiden on mahdollista, että itiöt 

ovat peräisin esim. elintarvikkeista tai biojätteistä. Koska itiöiden lähdettä ei voida luotettavasti 

arvioida, suositellaan tilaan liittyvien rakenteiden kunto varmistamaan tulevissa rakenneteknisissä 

kuntotutkimuksissa. 

Muista tiloista otettujen sisäilman mikrobinäytteiden sieni-itiöpitoisuudet olivat tavanomaiset eikä 

näytteissä havaittu selkeästi kosteusvaurioon viittaavaa lajistoa. 

 

http://www.ytj.fi/yritystiedot.aspx?yavain=741856&tarkiste=52D3CAF12E61B0179D9F4149AB9CF8DF99F6E97A&path=1547;1631;1678
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3. HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET  

3.1. MITTAUKSET 

Sisäilman haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) mittaus tehtiin 19. ja 20.2.2019. Näytteitä 

kerättiin yhteensä 11 tilasta ja mittaukset tehtiin 1 näytteenottokertana. Sisäilman VOC-mittausten 

sijainnit on esitetty kuvissa 5-8 ja laboratorion analyysivastaus on tutkimusselosteen liitteenä 3. 

Näytteet kerättiin analyysilaboratorion ohjeiden mukaisesti pumppujen avulla Tenax-putkiin, 

mittauskalusto lainattiin Työterveyslaitokselta. Näytteiden tulokset on ilmoitettu TVOC tolueenina. 

Pohjakerroksessa sijaitsee mm. vanhan moottorilaboratorion tiloja, ja rakennuksen tällä osalla on 

havaittu öljymäistä hajua (kuva 5, punaisella erotettu alue). Hajua on havaittu myös tässä 

rakennusosassa sijaitsevassa porrashuoneessa ylemmissä kerroksissa.  

 

 

 

 

Kuva 5. Sisäilman VOC-näytteiden sijainnit pohjakuvassa, kellarikerros. Öljymäisen hajun alue merkattu punaisella. 

 

Näyte 1, P038 

http://www.ytj.fi/yritystiedot.aspx?yavain=741856&tarkiste=52D3CAF12E61B0179D9F4149AB9CF8DF99F6E97A&path=1547;1631;1678
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Kuva 2. Sisäilman mikrobinäytteiden sijainnit pohjakuvassa, 1. kerros. 

 

 

 

 

Näyte 3, auditorio 

Näyte 2, tila 116 

Näyte 4, opettajan huone 117 

Näyte 5, ruokala 

http://www.raksystems-anticimex.fi/
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Kuva 3. Sisäilman mikrobinäytteiden sijainnit pohjakuvassa, 2. kerros. 

 

Näyte 8, Luokkatilasta ei ole tietoa Näyte 6, tila 201 

Näyte 7, tila 205 

Näyte 10, tila 208 

http://www.raksystems-anticimex.fi/
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Kuva 4. Sisäilman mikrobinäytteiden sijainnit pohjakuvassa, 3. kerros. 

 

3.2. TULOKSET 

Näytteen VOC1 kokonaispitoisuus (TVOC) oli 10 g/m3.  

Näytteen VOC2 kokonaispitoisuus (TVOC) oli <10 g/m3.  

Näytteen VOC3 kokonaispitoisuus (TVOC) oli 80 g/m3.  

Näytteen VOC4 kokonaispitoisuus (TVOC) oli 10 g/m3.  

Näytteen VOC5 kokonaispitoisuus (TVOC) oli 30 g/m3.  

Näytteen VOC6 kokonaispitoisuus (TVOC) oli 10 g/m3.  

Näytteen VOC7 kokonaispitoisuus (TVOC) oli 20 g/m3.  

Näytteen VOC8 kokonaispitoisuus (TVOC) oli 20 g/m3.  

Näytteen VOC9 kokonaispitoisuus (TVOC) oli 50 g/m3.  

Näytteen VOC10 kokonaispitoisuus (TVOC) oli 10 g/m3.  

Näytteen VOC11 kokonaispitoisuus (TVOC) oli 20 g/m3.  

, 

Näyte 9, tila 301 A 

Näyte 11, tila 302 

http://www.raksystems-anticimex.fi/
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Sisäilman VOC-pitoisuudelle ja yksittäisille yhdisteille on annettu toimenpiderajoja 

asumisterveysasetuksessa (545/2015). Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden tolueenivasteella 

lasketun kokonaispitoisuuden toimenpideraja huoneilmassa on 400 g/m3. Yksittäisen haihtuvan 

orgaanisen yhdisteen tolueenivasteella lasketun pitoisuuden toimenpideraja huoneilmassa on 50 

g/m3. Lisäksi TXIB:n ja 2-etyyli-1-heksanolin toimenpiderajana on 10 g/m3.  

Lisäksi työpaikkojen sisäympäristölle on annettu viitearvoja sisäilman normaalitasoista 

Työterveyslaitoksen toimesta. Näiden viitearvojen tarkoitus on auttaa huomaamaan, mikä on 

poikkeava mittaustulos ja näin ollen saattaa ilmaista syytä koettuun sisäilmanlaatuun. 

Työterveyslaitoksen viitearvo haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuudelle on 100 

g/m3, minkä lisäksi viitearvoja on annettu yksittäisille yhdisteille.  

Auditoriossa otetussa näytteessä hiilivetyseoksia esiintyi 59 g/m3, pitoisuus ylittää yksittäiselle 

yhdisteelle annetun toimenpiderajan 50 g/m3.  Muiden näytteiden kokonaispitoisuudet ja 

yksittäisten yhdisteiden pitoisuudet ovat alle asumisterveysasetuksen toimenpiderajojen. 

Näytteiden pitoisuudet alittavat myös Työterveyslaitoksen kokonaispitoisuudelle annetun viitearvon 

eikä yksittäisten yhdisteiden pitoisuuksista löydy selittävää tekijää koettuun huonoon 

sisäilmanlaatuun. 

3.3. JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDESUOSITUKSET 

VOC-näytteissä todettiin toimenpiderajan ylitys auditoriosta kerätyn näytteen hiilivetyseosten 

pitoisuuden osalta. Hiilivetyseosten lähteenä ovat mm. polttoaineet ja liuottimet. Auditorion 

poikkeavan pitoisuuden syy suositellaan selvittämään kontrollimittauksella VOC-ilmanäytteenotolla 

moottorilaboratorion tyhjennyksen ja siivouksen jälkeen. 

Rakennuksen pohjakerroksessa on havaittu entisen moottorilaboratorion alueella öljymäistä hajua, 

jota on havaittu ajoittain myös kyseisellä alueella sijaitsevan porrashuoneen ylemmissä 

kerroksissa. Hajun syynä voivat olla moottorilaboratorion tilat, joissa kohdekäyntien aikana 

tehtyjen havaintojen perusteella säilytetään edelleen mm. öljy- ja voiteluaineita sekä laitteita. 

Moottorilaboratorion sisäilman haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuudet suositellaan 

varmistettavan tilasta otettavan VOC-ilmanäytteen avulla. 

 

http://www.ytj.fi/yritystiedot.aspx?yavain=741856&tarkiste=52D3CAF12E61B0179D9F4149AB9CF8DF99F6E97A&path=1547;1631;1678
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4. YHTEENVETO 
 

Rakennuksen sisäilman laatua selvitettiin kontrollitutkimuksilla sisäilman mikrobi- ja VOC-

mittausten avulla helmikuussa 2019. Sisäilman mikrobimittauksia tehtiin 14 tilasta ja VOC-

mittauksia 11 tilasta. 

Rakennuksessa on koettu myös oireilua, joiden esiintyminen on liitetty rakennuksessa oleskeluun. 

Lisäksi rakennuksen osassa, joka sijaitsee lähellä käytöstä poistettua moottorilaboratoriota, on 

havaittu öljyperäistä hajua. Öljyperäistä hajua on aistittu myös tässä rakennusosassa sijaitsevan 

porrashuoneen ylemmissä kerroksissa. 

Sisäilman mikrobimittauksissa kolmen näytteen (tilat 201, 205 ja 301A) tulokset ovat 

kouluympäristössä poikkeavat ja ne voivat viitata epätavanomaiseen mikrobilähteeseen. Sisäilman 

mikrobipitoisuuksiin ja -lajistoihin vaikuttavat merkittävästi sisätiloissa tapahtuva toiminta 

mittausten aikana, minkä vuoksi rakenteiden mikrobilähteiden olemassaolo ja vaikutus sisäilmaan 

suositellaan selvittämään rakenneteknisten kuntotutkimusten avulla. Lisäksi ruokalasta kerätyssä 

näytteessä esiintyi Chaetomium-suvun itiöitä, joiden esiintyminen sisäilmanäytteissä on 

tavanomaisesta poikkeavaa. Kuitenkin tilan käyttötarkoitus huomioiden on mahdollista, että itiöt 

ovat peräisin esim. elintarvikkeista tai biojätteistä. Koska itiöiden lähdettä ei voida luotettavasti 

arvioida, suositellaan tilaan liittyvien rakenteiden kunto varmistamaan tulevissa rakenneteknisissä 

kuntotutkimuksissa. Muista tiloista otettujen sisäilman mikrobinäytteiden sieni-itiöpitoisuudet olivat 

tavanomaiset eikä näytteissä havaittu selkeästi kosteusvaurioon viittaavaa lajistoa. 

VOC-näytteissä todettiin toimenpiderajan ylitys auditoriosta kerätyn näytteen hiilivetyseosten 

pitoisuuden osalta. Hiilivetyseosten lähteenä ovat mm. polttoaineet ja liuottimet. Auditorion 

poikkeavan pitoisuuden syy suositellaan selvittämään kontrollimittauksella VOC-ilmanäytteenotolla 

moottorilaboratorion tyhjennyksen ja siivouksen jälkeen. 

Rakennuksen pohjakerroksessa on havaittu entisen moottorilaboratorion alueella öljymäistä hajua, 

jota on havaittu ajoittain myös kyseisellä alueella sijaitsevan porrashuoneen ylemmissä 

kerroksissa. Hajun syynä voivat olla moottorilaboratorion tilat, joissa kohdekäyntien aikana 

tehtyjen havaintojen perusteella säilytetään edelleen mm. öljy- ja voiteluaineita sekä laitteita. 

Moottorilaboratorion sisäilman haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuudet suositellaan 

varmistettavan tilasta otettavan VOC-ilmanäytteen avulla. 
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5. TOIMENPIDESUOSITUKSET 
 

Tehtyjen kuntotutkimusten perusteella suositellaan seuraavia jatkotoimenpiteitä: 

- Materiaalinäytteiden otto rakenteiden sisäpinnoilta mikrobitutkimuksiin tiloista 101 (ruokala), 

116, 201 A, 201 B, 205, 301 A, 301 B ja 304. 

- Materiaalinäytteenotto tilojen 101 ruokala, 140 auditorio, 201 ja 205 välipohjista. 

- VOC-ilmanäytteenotto moottorilaboratoriosta. 

- Moottorilaboratorion tyhjennys laitteista, öljyistä / polttonesteistä ja voiteluaineista. Tilan 

pintojen siivous. 

- Moottorilaboratorion ja koulutilojen välisten läpivientien (mahdolliset IV- ja kaapeliläpiviennit) 

tiivistäminen. Tiivistysten laadunvarmistus merkkiainekokeilla. 

- Auditorion VOC-ilmanäytteenotto kontrollimittauksena moottorilaboratorion tyhjennyksen ja 

siivouksen jälkeen. 
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6. LIITTEET 
 

LIITE 1: Ilmanäytteen mikrobianalyysi 19.2.2019, Turun yliopisto 

LIITE 2: Ilmanäytteen mikrobianalyysi 20.2.2019, Turun yliopisto 

LIITE 3: Analyysivastaus, VOC-analyysi ilmanäytteestä, 27.2.2019, Työterveyslaitos  

 

 

Turussa 28.6.2019 

RAKSYSTEMS INSINÖÖRITOIMISTO OY 

 

_______________________   

Jari P. Marttinen    

RTA C-24678-26-19 
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Aerobiologian laboratorio: Testausseloste, ilmanäyte 6-vaiheimpaktiokerääjällä
Sepänkatu2_ILMA_Raks_190219.xlsb

1/13  (liite 3 ss.) 
                                                         
Selostepohja, Pessi, 18.02.2019

Tilaaja: 

Laskutus:

Raportin toim.os.:

Selosteen sisältö: ilmanäytteitä 7 kpl (THG-, M2- ja DG18-alustat)
Menetelmä:

Tiedot näytteenotosta:
Kohde: Sepänkatu 2, Turku
Näytteenotto: 19.2.2019; Raksystems insinööritoimisto Oy / Kari Hassinen

Näytteet saapuneet laboratorioon: 19.2.2019
Impaktorityyppi: 
Ulko-olosuhteet:
Keräyspaikat: Lab. tunniste

Näyte 1. 038 luokka Bg349
Näyte 2. 117 tsto Bg350
Näyte 3. 115 Bg351
Näyte 4. 105 Bg352
Näyte 5. Ruokala Bg353
Näyte 6. 116 Bg354
Näyte 7. Auditorio Bg355

Analysoijat: 

Näytteenottoon liittyvät huomiot:

Laboratorion huomioita

Mikrobit (homeet, hiivat, bakteerit ja aktinobakteerit), pitoisuus ja mikrosienilajiston tunnistus.
Sisäilmanäytteet (6-vaiheimpaktori)
Näytteen analysoinnissa ja tulosten tulkinnassa käytetään Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen (Valvira,
2016) ja Laboratorioppaan (Pessi ja Jalkanen, 2018) ohjeistusta. Mikrobien viljelyyn perustuva menetelmä
selvittää vain käytetyillä elatusalustoilla kasvavat elinkykyiset mikrobit. Tulos ilmoitetaan pmy/m³ ilmaa (pmy
= pesäkkeen muodostava yksikkö). Menetelmän tarkempi kuvaus on liitteessä.

Raisa Ilmanen, Kirsi Mäkiranta, Anna Puisto, Marika Viljanen

HK-10 6-vaiheimpaktori,  virtaus on säädetty laboratoriossa

Mittauspöytäkirjaa ei toimitettu laboratorioon. 

Ei ole merkitty 

Tämän testausselosteen näytteiden mittaustuloksia on verrattu Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen
(Valviran ohje 8/2016) tulkintaohjeisiin. Mikäli kyseessä on muu kuin asuinrakennus/-huoneisto, ei ohjeistusta
voi sellaisenaan soveltaa tuloksien tulkintaan (ks. Liite, 'Muut tilat kuin asuintilat, s. 2).

Selvitettäessä koulurakennusten mikrobivaurioita käytetään Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen
(Valviran ohje 8/2016) ohjeistuksen mukaan KTL:n oppaan 'Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot, opas
ongelmien selvittämiseen' mukaista näytekokonaisuuden tulkintaa (ks. Liite, s. 2).

Raksystems insinööritoimisto Oy / Kari Hassinen
Vetotie 3A, 01610  Vantaa
verkkolaskuna

kari.hassinen@raksystems.fi 
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Selostepohja, Pessi, 18.02.2019

Selvitettäessä toimistotilojen mikrobivaurioita ei Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen (Valviran ohje
8/2016) ohjeistusta voida sellaisenaan soveltaa vaan suositetaan Kosteusvauriotyöryhmän muistion (STM,
2009) mukaista tulkintaa (Kosteusvauriotyöryhmän muistio: Kosteusvauriot työpaikoilla). Vaurioitumattomien
toimistorakennusten sisäilmassa sieni-itiöpitoisuudet ovat yleensä hyvin matalia (2-45 pmy/m³). TTL:n
tutkimustulosten perusteella yli 50 pmy/m³ sieni-itiöpitoisuus toimistoilmassa viittaa selvästi sisäilman
epätavanomaiseen mikrobilähteeseen. 
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Näyte 1. 038 luokka   (Bg349)

Näytteenotto:
THG: kerätty ilmamäärä 283 l, pienin havaittu pitoisuus  4 pmy/m³
M2: kerätty ilmamäärä 283 l, pienin havaittu pitoisuus  4 pmy/m³
DG18: kerätty ilmamäärä 283 l, pienin havaittu pitoisuus  4 pmy/m³
Olosuhteet:  lämpötila 22°C, RH 28% 

Tulokset: pmy/m³ 

Bakteerit    (THG-kasvualusta)
Kokonaisbakteeripitoisuus (7 vrk): 124 (0

Aktinomykeettipitoisuus (14 vrk): * alle havaintorajan

Sienipitoisuus, mesofiiliset sienet   (M2-kasvualusta) 26 (0

 Lajisto lajit pit. tyhjä
Homesienet: Geotrichum 11

Penicillium 4
Itiöimättömät ryhmät: steriili rihma 11

Sienipitoisuus, kserofiiliset sienet   (DG18-kasvualusta) 43 (0

      Lajisto lajit pit. tyhjä
Homesienet: Penicillium 25

Geotrichum 7
Hiivasienet:  4
Itiöimättömät ryhmät: steriili rihma 7

Näytekohtainen tulkinta

* Kosteusvaurioindikoiva ryhmä

Tutkitun tilan aktinomykeettipitoisuus alitti havaintorajan. 
Tutkitun tilan sienipitoisuus M2-alustalla mitattuna (mesofiiliset sienet) oli matala eikä näytteessä tavattu
selkeästi kosteusvaurioon viittaavaa lajistoa. 
Tutkitun tilan sienipitoisuus DG18-alustalla mitattuna (kserofiiliset sienet) oli matala eikä näytteessä tavattu
selkeästi kosteusvaurioon viittaavaa lajistoa.
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Näyte 2. 117 tsto   (Bg350)

Näytteenotto:
THG: kerätty ilmamäärä 283 l, pienin havaittu pitoisuus  4 pmy/m³
M2: kerätty ilmamäärä 283 l, pienin havaittu pitoisuus  4 pmy/m³
DG18: kerätty ilmamäärä 283 l, pienin havaittu pitoisuus  4 pmy/m³
Olosuhteet:  lämpötila 22°C, RH 28% 

Tulokset: pmy/m³ 

Bakteerit    (THG-kasvualusta)
Kokonaisbakteeripitoisuus (7 vrk): 35 (0

Aktinomykeettipitoisuus (14 vrk): * alle havaintorajan

Sienipitoisuus, mesofiiliset sienet   (M2-kasvualusta) 11 (0

 Lajisto lajit pit. tyhjä
Homesienet: Aureobasidium 4
Itiöimättömät ryhmät: steriili rihma 7

Sienipitoisuus, kserofiiliset sienet   (DG18-kasvualusta) 25 (0

      Lajisto lajit pit. tyhjä
Homesienet: Penicillium 14
Hiivasienet:  4
Itiöimättömät ryhmät: steriili rihma 7

Näytekohtainen tulkinta

* Kosteusvaurioindikoiva ryhmä

Tutkitun tilan aktinomykeettipitoisuus alitti havaintorajan. 
Tutkitun tilan sienipitoisuus M2-alustalla mitattuna (mesofiiliset sienet) oli matala eikä näytteessä tavattu
selkeästi kosteusvaurioon viittaavaa lajistoa. 
Tutkitun tilan sienipitoisuus DG18-alustalla mitattuna (kserofiiliset sienet) oli matala eikä näytteessä tavattu
selkeästi kosteusvaurioon viittaavaa lajistoa.
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Näyte 3. 115   (Bg351)

Näytteenotto:
THG: kerätty ilmamäärä 283 l, pienin havaittu pitoisuus  4 pmy/m³
M2: kerätty ilmamäärä 283 l, pienin havaittu pitoisuus  4 pmy/m³
DG18: kerätty ilmamäärä 283 l, pienin havaittu pitoisuus  4 pmy/m³
Olosuhteet:  lämpötila 21°C, RH 30% 

Tulokset: pmy/m³ 

Bakteerit    (THG-kasvualusta)
Kokonaisbakteeripitoisuus (7 vrk): 39 (0

Aktinomykeettipitoisuus (14 vrk): * alle havaintorajan

Sienipitoisuus, mesofiiliset sienet   (M2-kasvualusta) 15 (0

 Lajisto lajit pit. tyhjä
Homesienet: Geotrichum 7

Penicillium 4
Itiöimättömät ryhmät: steriili rihma 4

Sienipitoisuus, kserofiiliset sienet   (DG18-kasvualusta) 4 (0

      Lajisto lajit pit. tyhjä
Homesienet: Penicillium 4

Näytekohtainen tulkinta

* Kosteusvaurioindikoiva ryhmä

Tutkitun tilan aktinomykeettipitoisuus alitti havaintorajan. 
Tutkitun tilan sienipitoisuus M2-alustalla mitattuna (mesofiiliset sienet) oli matala eikä näytteessä tavattu
selkeästi kosteusvaurioon viittaavaa lajistoa. 
Tutkitun tilan sienipitoisuus DG18-alustalla mitattuna (kserofiiliset sienet) oli matala eikä näytteessä tavattu
selkeästi kosteusvaurioon viittaavaa lajistoa.
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Näyte 4. 105   (Bg352)

Näytteenotto:

THG: kerätty ilmamäärä 283 l, pienin havaittu pitoisuus  4 pmy/m³

M2: kerätty ilmamäärä 283 l, pienin havaittu pitoisuus  4 pmy/m³
DG18: kerätty ilmamäärä 283 l, pienin havaittu pitoisuus  4 pmy/m³
Olosuhteet:  lämpötila 21°C, RH 31% 

Tulokset: pmy/m³ 

Bakteerit    (THG-kasvualusta)
Kokonaisbakteeripitoisuus (7 vrk): 11 (0

Aktinomykeettipitoisuus (14 vrk): * alle havaintorajan

Sienipitoisuus, mesofiiliset sienet   (M2-kasvualusta) 12 (0

 Lajisto lajit pit. tyhjä
Homesienet: Cladosporium 4

Geotrichum 4
Phoma * 4

Sienipitoisuus, kserofiiliset sienet   (DG18-kasvualusta) 4 (0

      Lajisto lajit pit. tyhjä
Homesienet: Penicillium 4

Näytekohtainen tulkinta

* Kosteusvaurioindikoiva ryhmä

Tutkitun tilan aktinomykeettipitoisuus alitti havaintorajan. 
Tutkitun tilan sienipitoisuus M2-alustalla mitattuna (mesofiiliset sienet) oli matala eikä näytteessä tavattu
merkittäviä määriä kosteusvaurioon viittaavaa lajistoa. 
Tutkitun tilan sienipitoisuus DG18-alustalla mitattuna (kserofiiliset sienet) oli matala eikä näytteessä tavattu
selkeästi kosteusvaurioon viittaavaa lajistoa.
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Näyte 5. Ruokala   (Bg353)

Näytteenotto:
THG: kerätty ilmamäärä 283 l, pienin havaittu pitoisuus  4 pmy/m³
M2: kerätty ilmamäärä 283 l, pienin havaittu pitoisuus  4 pmy/m³
DG18: kerätty ilmamäärä 283 l, pienin havaittu pitoisuus  4 pmy/m³
Olosuhteet:  lämpötila 22°C, RH 30% 

Tulokset: pmy/m³ 

Bakteerit    (THG-kasvualusta)
Kokonaisbakteeripitoisuus (7 vrk): 67 (0

Aktinomykeettipitoisuus (14 vrk): * alle havaintorajan

Sienipitoisuus, mesofiiliset sienet   (M2-kasvualusta) 16 (0

 Lajisto lajit pit. tyhjä
Homesienet: Chaetomium * 4

Geotrichum 4
Penicillium 4

Itiöimättömät ryhmät: steriili rihma 4

Sienipitoisuus, kserofiiliset sienet   (DG18-kasvualusta) 18 (0

      Lajisto lajit pit. tyhjä
Homesienet: Beauveria  4
Itiöimättömät ryhmät: steriili rihma 14

Näytekohtainen tulkinta

* Kosteusvaurioindikoiva ryhmä

Tutkitun tilan aktinomykeettipitoisuus alitti havaintorajan. 
Tutkitun tilan sienipitoisuus M2-alustalla mitattuna (mesofiiliset sienet) oli matala eikä näytteessä tavattu
merkittäviä määriä kosteusvaurioon viittaavaa lajistoa. 
Chaetomium -suvun itiöiden esiintyminen sisäilmanäytteissä on pieninäkin pitoisuuksina tavanomaisesta
poikkeavaa.  
Tutkitun tilan sienipitoisuus DG18-alustalla mitattuna (kserofiiliset sienet) oli matala eikä näytteessä tavattu
selkeästi kosteusvaurioon viittaavaa lajistoa.
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Näyte 6. 116   (Bg354)

Näytteenotto:
THG: kerätty ilmamäärä 283 l, pienin havaittu pitoisuus  4 pmy/m³
M2: kerätty ilmamäärä 283 l, pienin havaittu pitoisuus  4 pmy/m³
DG18: kerätty ilmamäärä 283 l, pienin havaittu pitoisuus  4 pmy/m³
Olosuhteet:  lämpötila 21°C, RH 31% 

Tulokset: pmy/m³ 

Bakteerit    (THG-kasvualusta)
Kokonaisbakteeripitoisuus (7 vrk): 199 (0

Aktinomykeettipitoisuus (14 vrk): * alle havaintorajan

Sienipitoisuus, mesofiiliset sienet   (M2-kasvualusta) 52 (0

 Lajisto lajit pit. tyhjä
Homesienet: Cladosporium 4

Fusarium * 4
Geotrichum 4
Spiniger 4

Itiöimättömät ryhmät: steriili rihma 36

Sienipitoisuus, kserofiiliset sienet   (DG18-kasvualusta) 47 (0

      Lajisto lajit pit. tyhjä
Homesienet: Cladosporium 11
Hiivasienet:  7
Itiöimättömät ryhmät: steriili rihma 29

Näytekohtainen tulkinta

* Kosteusvaurioindikoiva ryhmä

Tutkitun tilan aktinomykeettipitoisuus alitti havaintorajan. 
Tutkitun tilan sienipitoisuus M2-alustalla mitattuna (mesofiiliset sienet) oli matala eikä näytteessä tavattu
merkittäviä määriä kosteusvaurioon viittaavaa lajistoa. 
Tutkitun tilan sienipitoisuus DG18-alustalla mitattuna (kserofiiliset sienet) oli matala eikä näytteessä tavattu
selkeästi kosteusvaurioon viittaavaa lajistoa.
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Näyte 7. Auditorio   (Bg355)

Näytteenotto:
THG: kerätty ilmamäärä 283 l, pienin havaittu pitoisuus  4 pmy/m³
M2: kerätty ilmamäärä 283 l, pienin havaittu pitoisuus  4 pmy/m³
DG18: kerätty ilmamäärä 283 l, pienin havaittu pitoisuus  4 pmy/m³

Tulokset: pmy/m³ 

Bakteerit    (THG-kasvualusta)
Kokonaisbakteeripitoisuus (7 vrk): 46 (0

Aktinomykeettipitoisuus (14 vrk): * alle havaintorajan

Sienipitoisuus, mesofiiliset sienet   (M2-kasvualusta) alle havaintorajan (0

Sienipitoisuus, kserofiiliset sienet   (DG18-kasvualusta) 4 (0

      Lajisto lajit pit. tyhjä
Itiöimättömät ryhmät: steriili rihma 4

Näytekohtainen tulkinta

* Kosteusvaurioindikoiva ryhmä

Tutkitun tilan aktinomykeettipitoisuus alitti havaintorajan. 
Tutkitun tilan sienipitoisuus M2-alustalla mitattuna (mesofiiliset sienet) alitti havaintorajan. 
Tutkitun tilan sienipitoisuus DG18-alustalla mitattuna (kserofiiliset sienet) oli matala eikä näytteessä tavattu
selkeästi kosteusvaurioon viittaavaa lajistoa.
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Lausunto näytekokonaisuudesta

Anna-Mari Pessi Raisa Ilmanen
FM, erikoistutkija FM, projektitutkija

Turussa 6.3.2019

Kohonneita sisäilman mikrobipitoisuuksia tai poikkeuksellista mikrobisuvustoa tulkittaessa tulee huolellisesti
tarkastella myös muita mahdollisia mikrobilähteitä, ulkoilman lajistoa ja näytteenottotilannetta. Lopullinen
analyysitulosten tulkinta, jossa on huomioitu siihen vaikuttavat tekijät (virhelähteet ja tilan erityispiirteet) sekä
muuna ajankohtana tehdyt mittaukset ja muut tutkimukset, on näytteenottosuunnitelman tekijän,
näytteenottajan tai tutkimuksen teettäjän vastuulla.

Tähän raporttiin sisältyvän näytteen tai näytteiden lajistotarkastelun perusteella (ks. Liite, 'Kosteusvauriota
indikoiva lajisto, s. 2) mikrobikasvun mahdollisuutta näytekokonaisuuteen kuuluvassa rakennuksessa ei voida
sulkea pois, mutta kyse voi olla myös muusta poikkeavasta lähteestä. Tulkinta perustuu Asumisterveys-
asetuksen soveltamisohjeeseen (Valviran opas 8/2016). Tulkinta edellyttää, että tila on asuintila tai käytöltään
ja rakennusteknisiltä ratkaisuiltaan asuintiloja vastaava. Tulkinnassa on huomioitu ulkoilman vaikutus, mutta
ei muita mahdollisia mikrobilähteitä eikä näytteenottotilannetta. 

Muihin kuin asuintiloihin tai käytöltään ja rakennusteknisiltä ratkaisuiltaan asuintiloja vastaaviin tiloihin ei
testausselosteessa käytettyjä  tulkintaohjeita voi käyttää suoraan (ks. Liite, 'Muut tilat kuin asuintilat, s. 2).

Sisäilman mikrobipitoisuudet voivat vaihdella voimakkaasti eikä yksittäinen näyte ei kuvaa pitoisuustasoa
luotettavasti. Pitkäaikaisen mikrobipitoisuustason varmistamiseksi näytteenotto tulisi toistaa, vähintään 2–3
kertaa esimerkiksi viikon välein (Valvira 8/2016). Matala mikrobipitoisuus ei sulje pois home- tai lahovauriota
rakennuksessa. Muissa sisätiloissa kuin asunnoissa, esimerkiksi toimistoissa ja kouluissa, mikrobipitoisuudet ovat
yleensä pienempiä kuin asunnoissa (ks. liite). Yksittäisessäkin näytteessä havaitun kohonneen pitoisuuden
perusteella voidaan epäillä kosteusvauriota, jos muut ilmaan mikrobeja tuottavat virhelähteet voidaan sulkea pois
(Pessi ja Jalkanen, 2018).
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Taulukko 1. Analyysissä käytetyt kasvualustat 

Kasvualusta ja lyhenne  Alustalla kasvavat mikrobit 

Tryptoni-hiivauute-
glukoosialusta, THG 

Aktinomykeetit ja muut 
bakteerit 

2 % mallasuute- alusta, 
M2 

Mesofiiliset sienet; hiiva- ja 
homesienet, basidiomykeetit 

Dikloranglyseroli-18-
alusta, DG-18 

Kserofiiliset sienet, jotka 
kasvavat muita sieniä 
kuivemmissa olosuhteissa; 
materiaalin vesiaktiivisuus-
vaatimus on aw = 60 – 80   

 

ILMANÄYTTEIDEN ANALYYSISSÄ KÄYTETTY 
MENETELMÄ JA TULKINTAPERIAATTEET 

Menetelmä: 6-vaihe-impaktiokerääjällä otettu 
ilmanäyte; mikrobit (homeet, hiivat, bakteerit ja 
aktinobakteerit), pitoisuus ja mikrosienilajiston 
tunnistus  
Näytteen analysointi ja tulosten tulkinta perustuvat 
Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen (Valvira 
2016) sekä Laboratorio-oppaan (Pessi ja Jalkanen, 
2018) ohjeisiin. Viljelyyn perustuva selvittää vain 
käytetyillä kasvualustoilla kasvavat, elinkykyiset mik-
robit. Lajisto tunnistetaan viljelmästä mikrosko-
poimalla. Tulosten tulkinta perustuu sekä mikrobien 
kokonaispitoisuuden että lajiston tarkasteluun.  

Käyttötarkoitus ja merkitys terveyshaitan 
selvittämisessä (Valvira, 2016)  
Ilmanäytteillä voidaan arvioida, ovatko asunnon 
sisäilman mikrobipitoisuudet ja -lajisto tavan-omai-
sia. Tavanomaisesta poikkeava sienipitoisuus tai 
lajisto voi viitata mikrobikasvustoon.  

Toimenpideraja on terveydensuojeluvalvonnan kyn-
nysarvo sille, milloin on ryhdyttävä toimenpiteisiin 
terveyshaitan selvittämiseksi ja tarvittaessa sen 
poistamiseksi tai rajoittamiseksi. Jos ilmanäytteen 
tulokset viittaavat epätavanomaiseen lähteeseen, 
on löydyttävä myös muuta näyttöä, jotta toimen-
pideraja ylittyisi. Ilmanäytteillä havaitun vaurioepäi-
lyn varmistamiseksi tarvitaan aina myös rakennus-
teknisiä selvityksiä. 

Näytteenotto ja analyysi (Valvira 2016, Pessi ja 
Jalkanen, 2018):  
Laitteisto: 6-vaiheimpaktorikeräin (keräintyyppi 
ilmoitetaan testausselosteen sivulla 1). Laborato-
riosta vuokratuista laitteissa ilmavirtaus on säädetty 
28,3 ± 2 % l/min. Muissa laitteissa pitoisuus määri-
tetään näytteenottajan ilmoittaman virtausnopeu-
den perusteella.   

Kasvualustat ja -olosuhteet: Kasvatuslämpötila on 
25 ± 3 °C ja kasvatusajat seuraavasti: pesäkelaskenta 
7 vrk, sienimääritys 7 – 14 vrk sekä aktinomykeet-
tien tyypitys / laskenta 14 vrk. 

Analysointi: Viljelyyn perustuvaan pitoisuuden mää-
ritykseen liittyy sienien osalta suku/lajiryhmätason 
tunnistus. Bakteereista tyypitetään ryhmänä aktino-
mykeetit eli sädesienet. Maljakohtaiset pesäkemää-
rät on korjattu käyttäen Somervillen ja Riversin 

(1994) menetelmää. Tulos ilmoitetaan pmy/m³ (pmy 
= pesäkkeen muodostava yksikkö).  

Tulokseen vaikuttavat tekijät 
Lausunnon kattavuus ja jatkoanalyysin tarve: 
Laboratorion lausunto koskee vain tutkittuja näyt-
teitä. Analyysituloksen merkitystä (viran-omaistutki-
muksissa toimenpiderajan ylittymistä, STM:n asetus 
545/2015) arvioitaessa on tehtävä mittaus- tai näyt-
teenottotapahtumaa ja jatkoanalyysiä koskeva epä-
varmuustarkastelu. Tulkinnassa on huomioitava 
tulokseen vaikuttavat tekijät (virhelähteet ja tilan 
erityispiirteet) sekä muuna ajankohtana tehdyt mit-
taukset ja muut tutkimukset. Tämä tulkinta on näyt-
teenottosuunnitelman tekijän, näytteenottajan tai 
tutkimuksen teettäjän vastuulla. 

Tuloksen toistettavuus: Sisäilman mikrobipitoisuudet 
voivat vaihdella voimakkaasti. Siksi yksittäinen näyte 
ei kuvaa pitoisuustasoa luotettavasti. Asunnon 
pitkäaikaisen mikrobipitoisuustason varmistamiseksi 
näytteenotto tulisi toistaa useita kertoja, vähintään 
2 – 3 kertaa esimerkiksi viikon välein (Valvira 
8/2016). Rakennuksen koko, käyttötarkoitus ja 
ilmanvaihto- sekä rakenneratkaisut vaikuttavat 
näytemääriin. Näytemäärä on suhteutettava  raken-
nuksen kokoon, esim. kouluissa ja vastaavissa raken-
nuksissa suositus on 10 – 12 näytettä, ks. Meklin ja 
muut, 2008).  

Pelkän ilmanäytteen perusteella ei voida sulkea pois 
rakenteiden mikrobivaurion mahdollisuutta eikä 
ilmanäytteillä voida käyttää osoittamaan tutkittavan 
tilan olevan kunnossa. Yksittäisessä näytteessä 
havaitun kohonneen pitoisuuden perusteella 
voidaan kuitenkin epäillä kosteusvauriota, jos muut 
ilmaan mikrobeja tuottavat virhelähteet voidaan 
sulkea pois.  
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Virhelähteet: Ns. normaaleja mikrobilähteitä ovat 
rakennuksen normaaliin käyttöön liittyvät tilanteet 
tai toiminnot, jotka voivat muuttaa sisäilman 
mikrobipitoisuutta ja –lajistoa. Tulkinnan kannalta 
nämä tekijät tulisi huomioida virhelähteinä. 
Sisäilman mikrobipitoisuutta nostavat esimerkiksi 
multaisten juuresten, homehtuneiden elintarvik-
keiden tai kukkamullan käsittely, polttopuiden säilyt-
täminen sisätiloissa, siivoaminen ja lemmikkieläimet 
sekä niiden kuivikkeet ja ruokatarvikkeet. Maaseutu-
ympäristössä on huomioitava maatalousrakennuk-
sista peräisin oleva mikrobilajisto.  Vanhoissa puu-
rakenteisissa rakennuksissa on yleensä käytetty 
eristemateriaaleina luonnonmateriaaleja, mm. tur-
vetta, hiekkaa, olkia ja sammalta, joissa esiintyy 
luonnostaan paljon mikrobeja. Mikrobit voivat 
vapautua rakennuksen sisäilmaan, jolloin rakennuk-
sen taustapitoisuus on tavallista suurempi. 
Ulkoilman vaikutus: ks. tulkinnan perusteet.  
 

Tulkinnan perusteet  

Asunnot; taajama, talviaika, pitoisuusalueet: 
Sisäilman  
- sienipitoisuus yli 500 pmy/m³ on mikrobikasvus-
toon viittaava.  
- sienipitoisuudet 100 – 500 pmy/m³ ovat poikkea-
van suuria. Jos myös näytteen lajisto poikkeaa 
tavanomaisesta, on mikrobikasvun esiintyminen 
todennäköistä.   
- sienipitoisuus <100 pmy/m³ voi viitata mikrobi-
kasvustoon asunnossa, mikäli näytteen lajistossa 
esiintyy kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja (Tau-
lukko 2).    
- suuri bakteeripitoisuus (> 4500 pmy/m³) viittaa 
tilan käyttöön nähden riittämättömään ilman-
vaihtoon. 

Tiettyyn asunnon huoneeseen painottuvat suuret 
pitoisuudet voivat antaa viitteitä vaurion sijainnista. 

Myös yksittäisen kosteusvaurioon viittaavan 
mikrobilajin esiintyminen useassa asunnon eri tilasta 
otetussa näytteessä tai toistuvasti eri 
mittauskerroilla sekä useiden eri indikaattori-
mikrobien (Taulukko 2.) esiintyminen samassa näyt-
teessä on tavanomaisesta poikkeavaa. Tällaiset 
löydökset voivat viitata kosteusvaurioon. (Valvira, 
2016): 

Asunnot; taajama, muu kuin talviaika:  
Sulan maan aikana analysoituja sisäilman mikrobi-
pitoisuuksia verrataan ulkoilman pitoisuuksiin. 
Mikäli sisäilmapitoisuus on suurempi kuin ulkoilman, 
voi tämä viitata epätavanomaiseen 
mikrobilähteeseen sisällä. Mikrobilähteeseen viittaa 
myös se, että sisäilmassa esiintyy mikrobilajeja, joita 
ei esiinny ulkoilmassa. (Valvira, 2016) 

Tulkinnan perusteet, muut tilat kuin asuintilat 
Koulurakennukset, talviaika: Kivirunkoisten koulu-
rakennusten sisäilman talviaikaiset sienipitoisuudet 
ovat yleensä alle 50 pmy/m³; vauriotiloissa pitoi-
suudet ovat usein 50 – 500 pmy/m³. Tarkemmat 
ohjeet tulosten tulkinnasta löytyvät Koulurakennus-
ten kosteus- ja homevauriot –oppaasta (Meklin ja 
muut 2008). Ohjeistuksen miniminä pidetään vähin-
tään 10 – 12 näytettä rakennuksen eri osista ja 
tiloista (yksittäisissä vauriohavainnoissa riittää 
vähäisempi). Puurakenteiset koulut ovat usein 
vanhoja rakennuksia, joiden eristemateriaaleina on 
käytetty luonnonmateriaaleja (mm. sahanpuru, 
sammal), mistä syystä ko. tutkimuksessa ei näille 
voitu määrittää vastaavaa mikrobivaurioon 
viittaavaa pitoisuustasoa kuin kivirunkoisille 
kouluille. Vaurion varmistamiseksi tarvitaan myös 
rakennusteknisiä selvityksiä.  

Tuotannolliset tilat: Tuotannollisissa tiloissa on mah-
dollista, että tiloissa tehtävät toiminnot tuovat 
ilmaan poikkeavaa mikrobilajistoa ja nostavat 
sisäilman mikrobipitoisuuksia, ilman että ne johtuvat 
rakennuksen mikrobivauriosta. Kohonneiden 
pitoisuuksien ja poikkeavan lajiston merkitys on 
pohdittava tilannekohtaisesti.   

Toimistotilat, talviaika: Toimistotiloissa mikrobi-
pitoisuudet ovat yleensä pienempiä kuin asunnoissa. 
Työterveyslaitoksen tutkimustulosten perusteella yli 
50 pmy/m³ sienipitoisuus toimistoilmassa viittaa 
selvästi sisäilman epätavanomaiseen mikrobi-
lähteeseen ja korkein normaaliksi katsottava taso 
toimistoilman bakteeripitoisuudelle on 600 pmy/m³ 
(Kosteusvauriotyöryhmän muistio, 2009).    

Sairaalat, puhdastilat ja muut poikkeavan korkean 
hygieniatason tilat: Mikrobiologiaan liittyvää 
ohjeistusta (Valvira 8/2016) ei sellaisenaan voi 
soveltaa sairaalarakennuksiin, puhdastiloihin yms. 
Mikäli ilmanäytteillä kontrolloidaan puhdastilojen 
kontaminaatioita, ulkoilman ei tulisi merkittävästi 
vaikuttaa tilojen lajistoon eikä sienipitoisuuksiin.   
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Taulukko 2. Testausselosteen tulkinnassa kosteusvaurioindi-
kaattoreina käytetyt mikrobiryhmät (Valvira 8/2016) ovat 
tyypillisiä kosteusvauriolle. Testausselosteessa kosteus-
vaurioon viittaava lajisto yksilöidään ryhmän, suvun tai lajin 
nimen perässä *-merkillä.  

Kosteusvaurioindikaattorimikrobit: 

Bakteerit:  

aktinomykeetit  

Homesienet:  

Acremonium  
Aspergillus fumigatus  
Aspergillus ochraceus ryhmä  

A. ochraceus, ryhmän  
mikroskooppisesti 
samankaltaiset lajit 

Aspergillus Restricti ryhmä 
sisältäen A.penicillioides  
sekä A.restrictus - lajit 

Aspergillus sydowii  
Aspergillus terreus 
Aspergillus Usti ryhmä 

A.ustus sekä ryhmän 
mikroskooppisesti 
samankaltaiset lajit 

Aspergillus versicolor  
Chaetomium  

sekä suvuton muoto 
Botryotrichum 

Engyodontium  
Eurotium  
Exophiala  
Fusarium  
Geomyces  
Oidiodendron  
Phialophora sensu lato 

useita aiemmin sukuun 
Phialophora kuuluvia lajeja 

Scopulariopsis 
Sphaeropsidales –ryhmä;   

erikseen suku Phoma 
Stachybotrys  
Trichoderma  
Tritirachium 
Ulocladium  
Wallemia 

Hiivasienet: 
 

Sporobolomyces  
 

 

Muut tilat, muu kuin talviaika: Kuten asunnoissa, 
myös muissa tiloissa verrataan sulan maan aikana 
sisäilman mikrobipitoisuuksia ja lajistoa ulkoilmaan. 

Lajistotarkastelu ja kosteusvauriota indikoiva 
lajisto (kosteusvaurioindikaattorimikrobit) 
Kosteusvaurioon viittaavina on tässä raportissa 
esitetty mikrobiryhmät, jotka Asumisterveys-
asetuksen soveltamisohjeen (Valvira, 2016) 
mukaisesti ovat tyypillisiä kosteusvauriolle (Taulukko 
2.). Testausselosteessa tämä lajisto on yksilöity 
nimen perässä *-merkillä. Näytekohtaisessa tulkin-
nassa on voitu lisäksi mainita mahdollinen muu 

poikkeava lajisto. Muiden kuin Penicillium-suvun 
sienten esiintymistä valtasukuna sisäilmanäytteissä 
voidaan pitää talviaikaan epätavanomaisena. Muun 
lajiston käytöstä tulkinnan tukena on tarkempia 
ohjeita Valviran ohjeessa (2016).   

Ylikasvutilanteessa jonkun mikrobin kasvunopeus 
käytetyllä kasvualustalla on muita huomattavasti 
nopeampi, jolloin kyseinen mikrobi voi peittää 
alleen muita pesäkkeitä. Ylikasvu heikentää pesäke-
määrän laskennan tarkkuutta. Ylikasvu ei tarkoita 
ko. mikrobin vallitsevuutta. 

 

Viitteet 
Asumisterveysasetuksen soveltamisohje. Valviran 
opas 8/2016. http://www.valvira.fi  
Meklin ja Muut, 2008. Koulurakennusten kosteus- ja 
homevauriot, Opas ongelmien selvittämiseen. 
Kansanterveyslaitoksen julkaisu C2/2008. 
Kosteusvauriotyöryhmän muistio: Kosteusvauriot työ-
paikoilla. Helsinki 2009. 82 s. Sosiaali- ja terveys-
ministeriön selvityksiä 2009:18 

Pessi, A-M ja Jalkanen, K. 2018. Laboratorio-opas: 
Mikrobiologisten asumisterveystutkimuksien 
näytteenotto ja analyysimenetelmät. Suomen 
Ympäristö- ja terveysalan kustannus.  

Somerville MC, Rivers JC. 1994. An alternative 
approach for the correction of bioaerosol data 
collected with multiple jet impactors. Am. Ind. Hyg. 
Assoc. J. 55: 127-131 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja 
muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä 
ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 
545/2015 (finlex.fi) 

 
18.2.2019, Anna-Mari Pessi ja Sirkku Häkkilä  

Aerobiologian laboratorio  
Turun yliopiston biodiversiteettiyksikkö 

 

 



Aerobiologian laboratorio: Testausseloste, ilmanäyte 6-vaiheimpaktiokerääjällä
Sepänkatu2_ILMA_Raks_200219.xlsb

1/12  (liite 3 ss.) 
                                                         
Selostepohja, Pessi, 18.02.2019

Tilaaja: 

Laskutus:
Raportin toim.os.:

Selosteen sisältö: ilmanäytteitä 7 kpl (THG-, M2- ja DG18-alustat)
Menetelmä:

Tiedot näytteenotosta:
Kohde: Sepänkatu 2
Näytteenotto: 19.2.2019; Raksystems insinööritoimisto Oy / Kari Hassinen

Näytteet saapuneet laboratorioon: 19.2.2019
Impaktorityyppi: 
Ulko-olosuhteet:
Keräyspaikat: Lab. tunniste

Näyte 8. Luokka 130 Bf413
Näyte 9. Luokka 207 Bf414
Näyte 10. Luokka 201 Bf415
Näyte 11. Luokka käsityö Bf416
Näyte 12. Luokka 301 A Bf417
Näyte 13. Luokka 304 Bf418
Näyte 14. Luokka 205 Bf419

Analysoijat: 

Näytteenottoon liittyvät huomiot:

Selvitettäessä toimistotilojen mikrobivaurioita ei Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen (Valviran ohje
8/2016) ohjeistusta voida sellaisenaan soveltaa vaan suositetaan Kosteusvauriotyöryhmän muistion (STM,
2009) mukaista tulkintaa (Kosteusvauriotyöryhmän muistio: Kosteusvauriot työpaikoilla). Vaurioitumattomien
toimistorakennusten sisäilmassa sieni-itiöpitoisuudet ovat yleensä hyvin matalia (2-45 pmy/m³). TTL:n
tutkimustulosten perusteella yli 50 pmy/m³ sieni-itiöpitoisuus toimistoilmassa viittaa selvästi sisäilman
epätavanomaiseen mikrobilähteeseen. 

Tämän testausselosteen näytteiden mittaustuloksia on verrattu Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen
(Valviran ohje 8/2016) tulkintaohjeisiin. Mikäli kyseessä on muu kuin asuinrakennus/-huoneisto, ei ohjeistusta
voi sellaisenaan soveltaa tuloksien tulkintaan (ks. Liite, 'Muut tilat kuin asuintilat, s. 2).

Selvitettäessä koulurakennusten mikrobivaurioita käytetään Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen
(Valviran ohje 8/2016) ohjeistuksen mukaan KTL:n oppaan 'Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot, opas
ongelmien selvittämiseen' mukaista näytekokonaisuuden tulkintaa (ks. Liite, s. 2).

Raksystems insinööritoimisto Oy / Kari Hassinen
Vetotie 3A, 01610  Vantaa
verkkolaskuna
elina.saukko@raksystems.fi 

Laboratorion huomioita

Mikrobit (homeet, hiivat, bakteerit ja aktinobakteerit), pitoisuus ja mikrosienilajiston tunnistus.
Sisäilmanäytteet (6-vaiheimpaktori)
Näytteen analysoinnissa ja tulosten tulkinnassa käytetään Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen
(Valvira, 2016) ja Laboratorioppaan (Pessi ja Jalkanen, 2018) ohjeistusta. Mikrobien viljelyyn perustuva
menetelmä selvittää vain käytetyillä elatusalustoilla kasvavat elinkykyiset mikrobit. Tulos ilmoitetaan pmy/m³
ilmaa (pmy = pesäkkeen muodostava yksikkö). Menetelmän tarkempi kuvaus on liitteessä.

Anna Puisto, Marika Viljanen

HK-10 6-vaiheimpaktori,  virtaus on säädetty laboratoriossa

Mittauspöytäkirjaa ei toimitettu laboratorioon. 

Ei tietoja. 
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Näyte 8. Luokka 130   (Bf413)

Näytteenotto:
THG: kerätty ilmamäärä 283 l, pienin havaittu pitoisuus  4 pmy/m³
M2: kerätty ilmamäärä 283 l, pienin havaittu pitoisuus  4 pmy/m³
DG18: kerätty ilmamäärä 283 l, pienin havaittu pitoisuus  4 pmy/m³
Olosuhteet:  lämpötila 22°C, RH 33% 

Tulokset: pmy/m³ 

Bakteerit    (THG-kasvualusta)
Kokonaisbakteeripitoisuus (7 vrk): 57 (0

Aktinomykeettipitoisuus (14 vrk): * alle havaintorajan

Sienipitoisuus, mesofiiliset sienet   (M2-kasvualusta) 8 (0

 Lajisto lajit pit. tyhjä
Homesienet: Acrodontium 4
Itiöimättömät ryhmät: steriili rihma 4

Sienipitoisuus, kserofiiliset sienet   (DG18-kasvualusta) 4 (0

      Lajisto lajit pit. tyhjä
Homesienet: Cladosporium 4

Näytekohtainen tulkinta

* Kosteusvaurioindikoiva ryhmä

Tutkitun tilan aktinomykeettipitoisuus alitti havaintorajan. 
Tutkitun tilan sienipitoisuus M2-alustalla mitattuna (mesofiiliset sienet) oli matala eikä näytteessä tavattu
selkeästi kosteusvaurioon viittaavaa lajistoa. 
Tutkitun tilan sienipitoisuus DG18-alustalla mitattuna (kserofiiliset sienet) oli matala eikä näytteessä tavattu
selkeästi kosteusvaurioon viittaavaa lajistoa.
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Näyte 9. Luokka 207   (Bf414)

Näytteenotto:
THG: kerätty ilmamäärä 283 l, pienin havaittu pitoisuus  4 pmy/m³
M2: kerätty ilmamäärä 283 l, pienin havaittu pitoisuus  4 pmy/m³
DG18: kerätty ilmamäärä 283 l, pienin havaittu pitoisuus  4 pmy/m³
Olosuhteet:  lämpötila 22°C, RH 33% 

Tulokset: pmy/m³ 

Bakteerit    (THG-kasvualusta)
Kokonaisbakteeripitoisuus (7 vrk): 78 (0

Aktinomykeettipitoisuus (14 vrk): * alle havaintorajan

Sienipitoisuus, mesofiiliset sienet   (M2-kasvualusta) 15 (0

 Lajisto lajit pit. tyhjä
Homesienet: Geotrichum 4
Hiivasienet:  7
Itiöimättömät ryhmät: steriili rihma 4

Sienipitoisuus, kserofiiliset sienet   (DG18-kasvualusta) 7 (0

      Lajisto lajit pit. tyhjä
Homesienet: Aureobasidium 7

Näytekohtainen tulkinta

* Kosteusvaurioindikoiva ryhmä

Tutkitun tilan aktinomykeettipitoisuus alitti havaintorajan. 
Tutkitun tilan sienipitoisuus M2-alustalla mitattuna (mesofiiliset sienet) oli matala eikä näytteessä tavattu
selkeästi kosteusvaurioon viittaavaa lajistoa. 
Tutkitun tilan sienipitoisuus DG18-alustalla mitattuna (kserofiiliset sienet) oli matala eikä näytteessä tavattu
selkeästi kosteusvaurioon viittaavaa lajistoa.
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Näyte 10. Luokka 201   (Bf415)

Näytteenotto:
THG: kerätty ilmamäärä 283 l, pienin havaittu pitoisuus  4 pmy/m³
M2: kerätty ilmamäärä 283 l, pienin havaittu pitoisuus  4 pmy/m³
DG18: kerätty ilmamäärä 283 l, pienin havaittu pitoisuus  4 pmy/m³
Olosuhteet:  lämpötila 22°C, RH 33% 

Tulokset: pmy/m³ 

Bakteerit    (THG-kasvualusta)
Kokonaisbakteeripitoisuus (7 vrk): 370 (0

Aktinomykeettipitoisuus (14 vrk): * alle havaintorajan

Sienipitoisuus, mesofiiliset sienet   (M2-kasvualusta) 100 (0

 Lajisto lajit pit. tyhjä
Homesienet: Penicillium 21

Acrodontium 7
Cladosporium 7
Aspergillus fumigatus * 4

Hiivasienet: Sporobolomyces * 29
muu hiiva 14

Itiöimättömät ryhmät: steriili rihma 18

Sienipitoisuus, kserofiiliset sienet   (DG18-kasvualusta) 119 (0

      Lajisto lajit pit. tyhjä
Homesienet: Penicillium 40

Cladosporium 11
Acremonium * 7
Acrodontium 7

Hiivasienet:  47
Itiöimättömät ryhmät: steriili rihma 7

Näytekohtainen tulkinta

* Kosteusvaurioindikoiva ryhmä

Tutkitun tilan aktinomykeettipitoisuus alitti havaintorajan. 
Tutkitun tilan sienipitoisuus M2-alustalla mitattuna (mesofiiliset sienet) oli matala. Näytteessä esiintyi
vallitsevana / suhteellisesti runsastuneena kosteusvaurioon viittaavaa lajistoa, mitä voidaan pitää
epätavanomaisena. Lajistopoikkeavuus voi kuitenkin johtua myös rakennuksen tavanomaisesta käytöstä tai siitä,
miten rakennus sijaitsee ulkopuolisiin mikrobilähteisiin nähden. 
Tutkitun tilan sienipitoisuus DG18-alustalla mitattuna (kserofiiliset sienet) oli koholla ( ≥ 100 pmy/m³) ja lajistossa
esiintyi kosteusvaurioon viittaavaa sienilajistoa viitaten mikrobikasvustoon rakennuksessa.
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Näyte 11. Luokka käsityö   (Bf416)

Näytteenotto:

THG: kerätty ilmamäärä 283 l, pienin havaittu pitoisuus  4 pmy/m³

M2: kerätty ilmamäärä 283 l, pienin havaittu pitoisuus  4 pmy/m³
DG18: kerätty ilmamäärä 283 l, pienin havaittu pitoisuus  4 pmy/m³
Olosuhteet:  lämpötila 22°C, RH 33% 

Tulokset: pmy/m³ 

Bakteerit    (THG-kasvualusta)
Kokonaisbakteeripitoisuus (7 vrk): 35 (0

Aktinomykeettipitoisuus (14 vrk): * alle havaintorajan

Sienipitoisuus, mesofiiliset sienet   (M2-kasvualusta) 4 (0

 Lajisto lajit pit. tyhjä
Homesienet: Penicillium 4

Sienipitoisuus, kserofiiliset sienet   (DG18-kasvualusta) 7 (0

      Lajisto lajit pit. tyhjä
Itiöimättömät ryhmät: steriili rihma 7

Näytekohtainen tulkinta

* Kosteusvaurioindikoiva ryhmä

Tutkitun tilan aktinomykeettipitoisuus alitti havaintorajan. 
Tutkitun tilan sienipitoisuus M2-alustalla mitattuna (mesofiiliset sienet) oli matala eikä näytteessä tavattu
selkeästi kosteusvaurioon viittaavaa lajistoa. 
Tutkitun tilan sienipitoisuus DG18-alustalla mitattuna (kserofiiliset sienet) oli matala eikä näytteessä tavattu
selkeästi kosteusvaurioon viittaavaa lajistoa.
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Näyte 12. Luokka 301 A   (Bf417)

Näytteenotto:
THG: kerätty ilmamäärä 283 l, pienin havaittu pitoisuus  4 pmy/m³
M2: kerätty ilmamäärä 283 l, pienin havaittu pitoisuus  4 pmy/m³
DG18: kerätty ilmamäärä 283 l, pienin havaittu pitoisuus  4 pmy/m³
Olosuhteet:  lämpötila 22°C, RH 33% 

Tulokset: pmy/m³ 

Bakteerit    (THG-kasvualusta)
Kokonaisbakteeripitoisuus (7 vrk): 60 (0

Aktinomykeettipitoisuus (14 vrk): * alle havaintorajan

Sienipitoisuus, mesofiiliset sienet   (M2-kasvualusta) 46 (0

 Lajisto lajit pit. tyhjä
Homesienet: Penicillium 25

Geotrichum 7
Hiivasienet:  14

Sienipitoisuus, kserofiiliset sienet   (DG18-kasvualusta) 65 (0

      Lajisto lajit pit. tyhjä
Homesienet: Penicillium 25

Cladosporium 7
Cylindrium 7
Aspergillus fumigatus * 4
Phoma * 4

Hiivasienet:  11
Itiöimättömät ryhmät: steriili rihma 7

Näytekohtainen tulkinta

* Kosteusvaurioindikoiva ryhmä

Tutkitun tilan aktinomykeettipitoisuus alitti havaintorajan. 
Tutkitun tilan sienipitoisuus M2-alustalla mitattuna (mesofiiliset sienet) oli matala eikä näytteessä tavattu
selkeästi kosteusvaurioon viittaavaa lajistoa. 
Tutkitun tilan sienipitoisuus DG18-alustalla mitattuna (kserofiiliset sienet) oli matala. Näytteessä esiintyi pieniä
määriä kosteusvaurioon viittaavaa lajistoa.
Kouluympäristössä pitoisuus oli poikkeava (≥ 50 pmy/m³) ja viittaa sisäilman epätavanomaiseen
mikrobilähteeseen. KTL:n oppaan (Meklin ym., 2008) pitoisuusrajat koskevat vain kivirunkoisia kouluja.  
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Näyte 13. Luokka 304   (Bf418)

Näytteenotto:
THG: kerätty ilmamäärä 283 l, pienin havaittu pitoisuus  4 pmy/m³
M2: kerätty ilmamäärä 283 l, pienin havaittu pitoisuus  4 pmy/m³
DG18: kerätty ilmamäärä 283 l, pienin havaittu pitoisuus  4 pmy/m³
Olosuhteet:  lämpötila 22°C, RH 33% 

Tulokset: pmy/m³ 

Bakteerit    (THG-kasvualusta)
Kokonaisbakteeripitoisuus (7 vrk): 35 (0

Aktinomykeettipitoisuus (14 vrk): * alle havaintorajan

Sienipitoisuus, mesofiiliset sienet   (M2-kasvualusta) 8 (0

 Lajisto lajit pit. tyhjä
Homesienet: Penicillium 4

Spiniger 4

Sienipitoisuus, kserofiiliset sienet   (DG18-kasvualusta) 4 (0

      Lajisto lajit pit. tyhjä
Homesienet: Cladosporium 4

Näytekohtainen tulkinta

* Kosteusvaurioindikoiva ryhmä

Tutkitun tilan aktinomykeettipitoisuus alitti havaintorajan. 
Tutkitun tilan sienipitoisuus M2-alustalla mitattuna (mesofiiliset sienet) oli matala eikä näytteessä tavattu
selkeästi kosteusvaurioon viittaavaa lajistoa. 
Tutkitun tilan sienipitoisuus DG18-alustalla mitattuna (kserofiiliset sienet) oli matala eikä näytteessä tavattu
selkeästi kosteusvaurioon viittaavaa lajistoa.
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Näyte 14. Luokka 205   (Bf419)

Näytteenotto:
THG: kerätty ilmamäärä 283 l, pienin havaittu pitoisuus  4 pmy/m³
M2: kerätty ilmamäärä 283 l, pienin havaittu pitoisuus  4 pmy/m³
DG18: kerätty ilmamäärä 283 l, pienin havaittu pitoisuus  4 pmy/m³
Olosuhteet:  lämpötila 22°C, RH 33% 

Tulokset: pmy/m³ 

Bakteerit    (THG-kasvualusta)
Kokonaisbakteeripitoisuus (7 vrk): 85 (0

Aktinomykeettipitoisuus (14 vrk): * alle havaintorajan

Sienipitoisuus, mesofiiliset sienet   (M2-kasvualusta) 36 (0

 Lajisto lajit pit. tyhjä
Homesienet: Penicillium 28

Hyalodendron 4
Oidiodendron * 4

Sienipitoisuus, kserofiiliset sienet   (DG18-kasvualusta) 52 (0

      Lajisto lajit pit. tyhjä
Homesienet: Penicillium 25

Acrodontium 7
Alternaria 4
Cladosporium 4
Wallemia * 4
Verticillium 4

Itiöimättömät ryhmät: steriili rihma 4

Näytekohtainen tulkinta

* Kosteusvaurioindikoiva ryhmä

Tutkitun tilan aktinomykeettipitoisuus alitti havaintorajan. 
Tutkitun tilan sienipitoisuus M2-alustalla mitattuna (mesofiiliset sienet) oli matala eikä näytteessä tavattu
merkittäviä määriä kosteusvaurioon viittaavaa lajistoa. 
Tutkitun tilan sienipitoisuus DG18-alustalla mitattuna (kserofiiliset sienet) oli matala eikä näytteessä tavattu
merkittäviä määriä kosteusvaurioon viittaavaa lajistoa.
Kouluympäristössä pitoisuus oli poikkeava (≥ 50 pmy/m³) ja viittaa sisäilman epätavanomaiseen
mikrobilähteeseen. KTL:n oppaan (Meklin ym., 2008) pitoisuusrajat koskevat vain kivirunkoisia kouluja.  
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Lausunto näytekokonaisuudesta

Anna-Mari Pessi Sirkku Häkkilä
FM, erikoistutkija FM, rakennusterveysasiantuntija, 

projektitutkija

Turussa 8.3.2019

Kohonneita sisäilman mikrobipitoisuuksia tai poikkeuksellista mikrobisuvustoa tulkittaessa tulee huolellisesti
tarkastella myös muita mahdollisia mikrobilähteitä, ulkoilman lajistoa ja näytteenottotilannetta. Lopullinen
analyysitulosten tulkinta, jossa on huomioitu siihen vaikuttavat tekijät (virhelähteet ja tilan erityispiirteet) sekä
muuna ajankohtana tehdyt mittaukset ja muut tutkimukset, on näytteenottosuunnitelman tekijän,
näytteenottajan tai tutkimuksen teettäjän vastuulla.

Raporttiin sisältyvän näytteen tai näytteiden perusteella on todennäköistä, että näytekokonaisuuteen
kuuluvassa rakennuksessa on mikrobikasvustoa. Tulkinta perustuu Asumisterveysasetuksen soveltamis-
ohjeeseen (Valviran opas 8/2016). Tulkinta edellyttää, että tila on asuintila tai käytöltään ja rakennusteknisiltä
ratkaisuiltaan asuintiloja vastaava. Tulkinnassa on huomioitu ulkoilman vaikutus, mutta ei muita mahdollisia
mikrobilähteitä eikä näytteenottotilannetta. 

Muihin kuin asuintiloihin tai käytöltään ja rakennusteknisiltä ratkaisuiltaan asuintiloja vastaaviin tiloihin ei
testausselosteessa käytettyjä  tulkintaohjeita voi käyttää suoraan (ks. Liite, 'Muut tilat kuin asuintilat).

Yksittäisessä näytteessä havaitun kohonneen pitoisuuden perusteella voidaan epäillä kosteusvauriota, jos muiden
mikrobilähteiden esiintyminen voidaan sulkea pois (Valviran ohje 8/2016). Muussa tilanteessa näytteitä tulisi
ottaa useita, esim. asunnoista vähintään 2-3 näytettä, koska sisäilman mikrobipitoisuuksien vaihtelu on yleensä
voimakasta.



Aerobiologian laboratorio: Testausseloste, ilmanäyte 6-vaiheimpaktiokerääjällä
Sepänkatu2_ILMA_Raks_200219.xlsb

10/12  (liite 3 ss.) 

Taulukko 1. Analyysissä käytetyt kasvualustat 

Kasvualusta ja lyhenne  Alustalla kasvavat mikrobit 

Tryptoni-hiivauute-
glukoosialusta, THG 

Aktinomykeetit ja muut 
bakteerit 

2 % mallasuute- alusta, 
M2 

Mesofiiliset sienet; hiiva- ja 
homesienet, basidiomykeetit 

Dikloranglyseroli-18-
alusta, DG-18 

Kserofiiliset sienet, jotka 
kasvavat muita sieniä 
kuivemmissa olosuhteissa; 
materiaalin vesiaktiivisuus-
vaatimus on aw = 60 – 80   

 

ILMANÄYTTEIDEN ANALYYSISSÄ KÄYTETTY 
MENETELMÄ JA TULKINTAPERIAATTEET 

Menetelmä: 6-vaihe-impaktiokerääjällä otettu 
ilmanäyte; mikrobit (homeet, hiivat, bakteerit ja 
aktinobakteerit), pitoisuus ja mikrosienilajiston 
tunnistus  
Näytteen analysointi ja tulosten tulkinta perustuvat 
Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen (Valvira 
2016) sekä Laboratorio-oppaan (Pessi ja Jalkanen, 
2018) ohjeisiin. Viljelyyn perustuva selvittää vain 
käytetyillä kasvualustoilla kasvavat, elinkykyiset mik-
robit. Lajisto tunnistetaan viljelmästä mikrosko-
poimalla. Tulosten tulkinta perustuu sekä mikrobien 
kokonaispitoisuuden että lajiston tarkasteluun.  

Käyttötarkoitus ja merkitys terveyshaitan 
selvittämisessä (Valvira, 2016)  
Ilmanäytteillä voidaan arvioida, ovatko asunnon 
sisäilman mikrobipitoisuudet ja -lajisto tavan-omai-
sia. Tavanomaisesta poikkeava sienipitoisuus tai 
lajisto voi viitata mikrobikasvustoon.  

Toimenpideraja on terveydensuojeluvalvonnan kyn-
nysarvo sille, milloin on ryhdyttävä toimenpiteisiin 
terveyshaitan selvittämiseksi ja tarvittaessa sen 
poistamiseksi tai rajoittamiseksi. Jos ilmanäytteen 
tulokset viittaavat epätavanomaiseen lähteeseen, 
on löydyttävä myös muuta näyttöä, jotta toimen-
pideraja ylittyisi. Ilmanäytteillä havaitun vaurioepäi-
lyn varmistamiseksi tarvitaan aina myös rakennus-
teknisiä selvityksiä. 

Näytteenotto ja analyysi (Valvira 2016, Pessi ja 
Jalkanen, 2018):  
Laitteisto: 6-vaiheimpaktorikeräin (keräintyyppi 
ilmoitetaan testausselosteen sivulla 1). Laborato-
riosta vuokratuista laitteissa ilmavirtaus on säädetty 
28,3 ± 2 % l/min. Muissa laitteissa pitoisuus määri-
tetään näytteenottajan ilmoittaman virtausnopeu-
den perusteella.   

Kasvualustat ja -olosuhteet: Kasvatuslämpötila on 
25 ± 3 °C ja kasvatusajat seuraavasti: pesäkelaskenta 
7 vrk, sienimääritys 7 – 14 vrk sekä aktinomykeet-
tien tyypitys / laskenta 14 vrk. 

Analysointi: Viljelyyn perustuvaan pitoisuuden mää-
ritykseen liittyy sienien osalta suku/lajiryhmätason 
tunnistus. Bakteereista tyypitetään ryhmänä aktino-
mykeetit eli sädesienet. Maljakohtaiset pesäkemää-
rät on korjattu käyttäen Somervillen ja Riversin 

(1994) menetelmää. Tulos ilmoitetaan pmy/m³ (pmy 
= pesäkkeen muodostava yksikkö).  

Tulokseen vaikuttavat tekijät 
Lausunnon kattavuus ja jatkoanalyysin tarve: 
Laboratorion lausunto koskee vain tutkittuja näyt-
teitä. Analyysituloksen merkitystä (viran-omaistutki-
muksissa toimenpiderajan ylittymistä, STM:n asetus 
545/2015) arvioitaessa on tehtävä mittaus- tai näyt-
teenottotapahtumaa ja jatkoanalyysiä koskeva epä-
varmuustarkastelu. Tulkinnassa on huomioitava 
tulokseen vaikuttavat tekijät (virhelähteet ja tilan 
erityispiirteet) sekä muuna ajankohtana tehdyt mit-
taukset ja muut tutkimukset. Tämä tulkinta on näyt-
teenottosuunnitelman tekijän, näytteenottajan tai 
tutkimuksen teettäjän vastuulla. 

Tuloksen toistettavuus: Sisäilman mikrobipitoisuudet 
voivat vaihdella voimakkaasti. Siksi yksittäinen näyte 
ei kuvaa pitoisuustasoa luotettavasti. Asunnon 
pitkäaikaisen mikrobipitoisuustason varmistamiseksi 
näytteenotto tulisi toistaa useita kertoja, vähintään 
2 – 3 kertaa esimerkiksi viikon välein (Valvira 
8/2016). Rakennuksen koko, käyttötarkoitus ja 
ilmanvaihto- sekä rakenneratkaisut vaikuttavat 
näytemääriin. Näytemäärä on suhteutettava  raken-
nuksen kokoon, esim. kouluissa ja vastaavissa raken-
nuksissa suositus on 10 – 12 näytettä, ks. Meklin ja 
muut, 2008).  

Pelkän ilmanäytteen perusteella ei voida sulkea pois 
rakenteiden mikrobivaurion mahdollisuutta eikä 
ilmanäytteillä voida käyttää osoittamaan tutkittavan 
tilan olevan kunnossa. Yksittäisessä näytteessä 
havaitun kohonneen pitoisuuden perusteella 
voidaan kuitenkin epäillä kosteusvauriota, jos muut 
ilmaan mikrobeja tuottavat virhelähteet voidaan 
sulkea pois.  
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Virhelähteet: Ns. normaaleja mikrobilähteitä ovat 
rakennuksen normaaliin käyttöön liittyvät tilanteet 
tai toiminnot, jotka voivat muuttaa sisäilman 
mikrobipitoisuutta ja –lajistoa. Tulkinnan kannalta 
nämä tekijät tulisi huomioida virhelähteinä. 
Sisäilman mikrobipitoisuutta nostavat esimerkiksi 
multaisten juuresten, homehtuneiden elintarvik-
keiden tai kukkamullan käsittely, polttopuiden säilyt-
täminen sisätiloissa, siivoaminen ja lemmikkieläimet 
sekä niiden kuivikkeet ja ruokatarvikkeet. Maaseutu-
ympäristössä on huomioitava maatalousrakennuk-
sista peräisin oleva mikrobilajisto.  Vanhoissa puu-
rakenteisissa rakennuksissa on yleensä käytetty 
eristemateriaaleina luonnonmateriaaleja, mm. tur-
vetta, hiekkaa, olkia ja sammalta, joissa esiintyy 
luonnostaan paljon mikrobeja. Mikrobit voivat 
vapautua rakennuksen sisäilmaan, jolloin rakennuk-
sen taustapitoisuus on tavallista suurempi. 
Ulkoilman vaikutus: ks. tulkinnan perusteet.  
 

Tulkinnan perusteet  

Asunnot; taajama, talviaika, pitoisuusalueet: 
Sisäilman  
- sienipitoisuus yli 500 pmy/m³ on mikrobikasvus-
toon viittaava.  
- sienipitoisuudet 100 – 500 pmy/m³ ovat poikkea-
van suuria. Jos myös näytteen lajisto poikkeaa 
tavanomaisesta, on mikrobikasvun esiintyminen 
todennäköistä.   
- sienipitoisuus <100 pmy/m³ voi viitata mikrobi-
kasvustoon asunnossa, mikäli näytteen lajistossa 
esiintyy kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja (Tau-
lukko 2).    
- suuri bakteeripitoisuus (> 4500 pmy/m³) viittaa 
tilan käyttöön nähden riittämättömään ilman-
vaihtoon. 

Tiettyyn asunnon huoneeseen painottuvat suuret 
pitoisuudet voivat antaa viitteitä vaurion sijainnista. 

Myös yksittäisen kosteusvaurioon viittaavan 
mikrobilajin esiintyminen useassa asunnon eri tilasta 
otetussa näytteessä tai toistuvasti eri 
mittauskerroilla sekä useiden eri indikaattori-
mikrobien (Taulukko 2.) esiintyminen samassa näyt-
teessä on tavanomaisesta poikkeavaa. Tällaiset 
löydökset voivat viitata kosteusvaurioon. (Valvira, 
2016): 

Asunnot; taajama, muu kuin talviaika:  
Sulan maan aikana analysoituja sisäilman mikrobi-
pitoisuuksia verrataan ulkoilman pitoisuuksiin. 
Mikäli sisäilmapitoisuus on suurempi kuin ulkoilman, 
voi tämä viitata epätavanomaiseen 
mikrobilähteeseen sisällä. Mikrobilähteeseen viittaa 
myös se, että sisäilmassa esiintyy mikrobilajeja, joita 
ei esiinny ulkoilmassa. (Valvira, 2016) 

Tulkinnan perusteet, muut tilat kuin asuintilat 
Koulurakennukset, talviaika: Kivirunkoisten koulu-
rakennusten sisäilman talviaikaiset sienipitoisuudet 
ovat yleensä alle 50 pmy/m³; vauriotiloissa pitoi-
suudet ovat usein 50 – 500 pmy/m³. Tarkemmat 
ohjeet tulosten tulkinnasta löytyvät Koulurakennus-
ten kosteus- ja homevauriot –oppaasta (Meklin ja 
muut 2008). Ohjeistuksen miniminä pidetään vähin-
tään 10 – 12 näytettä rakennuksen eri osista ja 
tiloista (yksittäisissä vauriohavainnoissa riittää 
vähäisempi). Puurakenteiset koulut ovat usein 
vanhoja rakennuksia, joiden eristemateriaaleina on 
käytetty luonnonmateriaaleja (mm. sahanpuru, 
sammal), mistä syystä ko. tutkimuksessa ei näille 
voitu määrittää vastaavaa mikrobivaurioon 
viittaavaa pitoisuustasoa kuin kivirunkoisille 
kouluille. Vaurion varmistamiseksi tarvitaan myös 
rakennusteknisiä selvityksiä.  

Tuotannolliset tilat: Tuotannollisissa tiloissa on mah-
dollista, että tiloissa tehtävät toiminnot tuovat 
ilmaan poikkeavaa mikrobilajistoa ja nostavat 
sisäilman mikrobipitoisuuksia, ilman että ne johtuvat 
rakennuksen mikrobivauriosta. Kohonneiden 
pitoisuuksien ja poikkeavan lajiston merkitys on 
pohdittava tilannekohtaisesti.   

Toimistotilat, talviaika: Toimistotiloissa mikrobi-
pitoisuudet ovat yleensä pienempiä kuin asunnoissa. 
Työterveyslaitoksen tutkimustulosten perusteella yli 
50 pmy/m³ sienipitoisuus toimistoilmassa viittaa 
selvästi sisäilman epätavanomaiseen mikrobi-
lähteeseen ja korkein normaaliksi katsottava taso 
toimistoilman bakteeripitoisuudelle on 600 pmy/m³ 
(Kosteusvauriotyöryhmän muistio, 2009).    

Sairaalat, puhdastilat ja muut poikkeavan korkean 
hygieniatason tilat: Mikrobiologiaan liittyvää 
ohjeistusta (Valvira 8/2016) ei sellaisenaan voi 
soveltaa sairaalarakennuksiin, puhdastiloihin yms. 
Mikäli ilmanäytteillä kontrolloidaan puhdastilojen 
kontaminaatioita, ulkoilman ei tulisi merkittävästi 
vaikuttaa tilojen lajistoon eikä sienipitoisuuksiin.   



Aerobiologian laboratorio: Testausseloste, ilmanäyte 6-vaiheimpaktiokerääjällä
Sepänkatu2_ILMA_Raks_200219.xlsb

12/12  (liite 3 ss.) 

 
Taulukko 2. Testausselosteen tulkinnassa kosteusvaurioindi-
kaattoreina käytetyt mikrobiryhmät (Valvira 8/2016) ovat 
tyypillisiä kosteusvauriolle. Testausselosteessa kosteus-
vaurioon viittaava lajisto yksilöidään ryhmän, suvun tai lajin 
nimen perässä *-merkillä.  

Kosteusvaurioindikaattorimikrobit: 

Bakteerit:  

aktinomykeetit  

Homesienet:  

Acremonium  
Aspergillus fumigatus  
Aspergillus ochraceus ryhmä  

A. ochraceus, ryhmän  
mikroskooppisesti 
samankaltaiset lajit 

Aspergillus Restricti ryhmä 
sisältäen A.penicillioides  
sekä A.restrictus - lajit 

Aspergillus sydowii  
Aspergillus terreus 
Aspergillus Usti ryhmä 

A.ustus sekä ryhmän 
mikroskooppisesti 
samankaltaiset lajit 

Aspergillus versicolor  
Chaetomium  

sekä suvuton muoto 
Botryotrichum 

Engyodontium  
Eurotium  
Exophiala  
Fusarium  
Geomyces  
Oidiodendron  
Phialophora sensu lato 

useita aiemmin sukuun 
Phialophora kuuluvia lajeja 

Scopulariopsis 
Sphaeropsidales –ryhmä;   

erikseen suku Phoma 
Stachybotrys  
Trichoderma  
Tritirachium 
Ulocladium  
Wallemia 

Hiivasienet: 
 

Sporobolomyces  
 

 

Muut tilat, muu kuin talviaika: Kuten asunnoissa, 
myös muissa tiloissa verrataan sulan maan aikana 
sisäilman mikrobipitoisuuksia ja lajistoa ulkoilmaan. 

Lajistotarkastelu ja kosteusvauriota indikoiva 
lajisto (kosteusvaurioindikaattorimikrobit) 
Kosteusvaurioon viittaavina on tässä raportissa 
esitetty mikrobiryhmät, jotka Asumisterveys-
asetuksen soveltamisohjeen (Valvira, 2016) 
mukaisesti ovat tyypillisiä kosteusvauriolle (Taulukko 
2.). Testausselosteessa tämä lajisto on yksilöity 
nimen perässä *-merkillä. Näytekohtaisessa tulkin-
nassa on voitu lisäksi mainita mahdollinen muu 

poikkeava lajisto. Muiden kuin Penicillium-suvun 
sienten esiintymistä valtasukuna sisäilmanäytteissä 
voidaan pitää talviaikaan epätavanomaisena. Muun 
lajiston käytöstä tulkinnan tukena on tarkempia 
ohjeita Valviran ohjeessa (2016).   

Ylikasvutilanteessa jonkun mikrobin kasvunopeus 
käytetyllä kasvualustalla on muita huomattavasti 
nopeampi, jolloin kyseinen mikrobi voi peittää 
alleen muita pesäkkeitä. Ylikasvu heikentää pesäke-
määrän laskennan tarkkuutta. Ylikasvu ei tarkoita 
ko. mikrobin vallitsevuutta. 
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Käsittelijä(t): Susanna Viitasaari, Anneli Hännikäinen
Tulopvm.: 21.02.2019
Analyysin kuvaus: Haihtuvat orgaaniset yhdisteet; ATD-GC-MS, 
Näytteen kerääjät: Kari Hassinen

Näytteet on kerätty Tenax TA- tai Tenax TA-Carbograph 5TD-adsorptioputkeen ja analysoitu 
kaasukromatografisesti käyttäen termodesorptiota ja massaselektiivistä ilmaisinta (TD-GC-MS). 
Yhdisteet on tunnistettu puhtaiden vertailuaineiden ja/tai Wiley- tai NIST-
massaspektritietokannan avulla.

Näytteistä on määritetty haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus (TVOC) 
tolueeniekvivalenttina. TVOC on määritetty kromatogrammista n-heksaanin ja n-heksadekaanin 
väliseltä alueelta kyseiset aineet mukaan lukien. Yksittäisten yhdisteiden pitoisuudet on 
määritetty joko puhtaiden vertailuaineiden avulla tai tolueeniekvivalenttina.

Yksittäisiä yhdisteitä on kvantitoitu 1-40 kpl tai niin monta, että vähintään 2/3 TVOC-alueen 
piikkien yhteispinta-alasta on selvitetty.

Näytteistä on määritetty myös TVOC-alueen ulkopuolisten yhdisteiden kokonaispitoisuus 
tolueeniekvivalenttina ja TVOC-alueen ulkopuolisten yhdisteiden yksittäisiä pitoisuuksia, mikäli 
pitoisuudet ovat tulosten tulkinnan kannalta merkittäviä.

Tulokset (µg/m³) perustuvat laboratoriolle ilmoitettuun ilmamäärään/keräysaikaan. 
Analyysimenetelmän mittausepävarmuus ilman näytteenottoa (luottamusväli 95 %) on 
aktiivinäytteille 15-40 % yhdisteestä riippuen, keskimäärin 30 %. Passiivinäytteille 
mittausepävarmuus on vastaavasti 20-50 % yhdisteestä riippuen, keskimäärin 35 %. 
Tolueeniekvivalenttina määritettyjen yksittäisten yhdisteiden, samoin usein myös TVOC-alueen 
ulkopuolisten yhdisteiden mittausepävarmuudet ovat edellä mainittuja suurempia, ja niiden 
pitoisuusmääritys on semikvantitatiivinen. Menetelmän määritysraja on yhdistekohtainen, ollen 
keskimäärin 4 ng/näyte eli 0,4 µg/m³ 10 dm³:n aktiiviselle tai 15 vrk:n passiiviselle näytteelle.

Analysointimenetelmä

VOC-analyysi ilmanäytteestä
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Yhdiste Tulos Yksikkö

AROMAATTISET HIILIVEDYT   

Bentseeni  0,5 µg/m³

Ksyleenit (p,m)  0,4 µg/m³

Tolueeni  0,8 µg/m³

YKSIARVOISET ALKOHOLIT   

1-Butanoli  0,7 µg/m³

Etanoli 1) 3 µg/m³

MONIARVOISET ALKOHOLIT   

1,2-Propaanidioli eli propyleeniglykoli  2 µg/m³

ALKOHOLI- JA FENOLIEETTERIT   

2-(2-Etoksietoksi)etanoli  0,6 µg/m³

ALDEHYDIT   

Bentsaldehydi  0,7 µg/m³

Dekanaali  1 µg/m³

Nonanaali  2 µg/m³

Oktanaali  0,5 µg/m³

KETONIT   

Asetoni 2) 2 µg/m³

HAPOT   

Heksaanihappo, kapronihappo  0,8 µg/m³

Propaanihappo  0,5 µg/m³

HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC)  10 µg/m³

CK19-00736-1 Näyte/keräin: 253189
Mittauspaikka: Sepänkatu 2, Turku
Mittauskohde: Luokka 38
Analysointipvm.: 26.02.2019/SMA
Näytteenottoaika: 19.02.2019 08:05 - 19.02.2019 08:50 
Ilmamäärä: 9,19 dm³

1) TVOC-alueen ulkopuolella.
Pitoisuus suuntaa-antava,yhdiste läpäisee keräimen helposti.

2) TVOC-alueen ulkopuolella.
Pitoisuus suuntaa-antava,yhdiste läpäisee keräimen helposti.

Työterveyslaitos
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Yhdiste Tulos Yksikkö

AROMAATTISET HIILIVEDYT   

Bentseeni  1 µg/m³

Ksyleenit (p,m)  0,4 µg/m³

Tolueeni  1 µg/m³

YKSIARVOISET ALKOHOLIT   

Etanoli 1) 3 µg/m³

MONIARVOISET ALKOHOLIT   

1,2-Propaanidioli eli propyleeniglykoli  0,4 µg/m³

ALDEHYDIT   

Bentsaldehydi  0,9 µg/m³

Dekanaali  0,9 µg/m³

Nonanaali  1 µg/m³

Oktanaali  0,4 µg/m³

HAPOT   

Heksaanihappo, kapronihappo  0,6 µg/m³

Propaanihappo  0,4 µg/m³

ESTERIT JA LAKTONIT   

Texanol 2) 0,6 µg/m³

HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC)  <10 µg/m³

CK19-00736-2 Näyte/keräin: 254749
Mittauspaikka: Sepänkatu 2, Turku
Mittauskohde: Tsto 116
Analysointipvm.: 26.02.2019/SMA
Näytteenottoaika: 19.02.2019 08:55 - 19.02.2019 09:40 
Ilmamäärä: 9,08 dm³

1) TVOC-alueen ulkopuolella.
Pitoisuus suuntaa-antava,yhdiste läpäisee keräimen helposti.

2) 2,2,4-Trimetyyli-1,3-pentaanidiolimonoisobutyraatti

Yhdiste Tulos Yksikkö

Heptaani  0,5 µg/m³

AROMAATTISET HIILIVEDYT   

Bentseeni  0,8 µg/m³

Ksyleenit (p,m)  0,5 µg/m³

Tolueeni  1 µg/m³

HIILIVETYSEOKSET   

CK19-00736-3 Näyte/keräin: 253006
Mittauspaikka: Sepänkatu 2, Turku
Mittauskohde: Auditorio 145
Analysointipvm.: 26.02.2019/SMA
Näytteenottoaika: 19.02.2019 09:00 - 19.02.2019 09:54 
Ilmamäärä: 11,03 dm³

Työterveyslaitos
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Yhdiste Tulos Yksikkö

Hiilivetyseos** 1) 59 µg/m³

YKSIARVOISET ALKOHOLIT   

1-Butanoli  1 µg/m³

2-Etyyli-1-heksanoli  0,7 µg/m³

Etanoli 2) 17 µg/m³

2-Metyyli-2-propanoli*** 3) 2 µg/m³

2-Propanoli 4) 3 µg/m³

MONIARVOISET ALKOHOLIT   

1,2-Etaanidioli eli etyleeniglykoli***  4 µg/m³

1,2-Propaanidioli eli propyleeniglykoli  23 µg/m³

FENOLIT   

Fenoli  0,7 µg/m³

ALKOHOLI- JA FENOLIEETTERIT   

2-Butoksietanoli  0,5 µg/m³

2-(2-Etoksietoksi)etanoli  3 µg/m³

ALDEHYDIT   

Bentsaldehydi  0,8 µg/m³

Dekanaali  2 µg/m³

Heksanaali  0,8 µg/m³

Nonanaali  3 µg/m³

Oktanaali  1 µg/m³

KETONIT   

Asetoni 5) 4 µg/m³

4-Hydroksi-4-metyyli-2-pentanoni  1 µg/m³

HAPOT   

Butaanihappo eli voihappo  0,4 µg/m³

Etikkahappo 6) 13 µg/m³

Heksaanihappo, kapronihappo  1 µg/m³

Pentaanihappo, valeriaanahappo  0,4 µg/m³

Propaanihappo  0,7 µg/m³

PIIYHDISTEET   

Dekametyylisyklopentasiloksaani  0,4 µg/m³

HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC)  80 µg/m³

1) Seos sisältää pääasiassa alifaattisia ja alisyklisiä
hiilivetyjä. Keihumispisteväli on noin 185°C-200°C.

2) TVOC-alueen ulkopuolella.
Pitoisuus suuntaa-antava,yhdiste läpäisee keräimen helposti.

3) TVOC-alueen ulkopuolella.
Pitoisuus suuntaa-antava,yhdiste läpäisee keräimen helposti.

4) TVOC-alueen ulkopuolella.
Pitoisuus suuntaa-antava,yhdiste läpäisee keräimen helposti.

5) TVOC-alueen ulkopuolella.
Pitoisuus suuntaa-antava,yhdiste läpäisee keräimen helposti.

6) TVOC-alueen ulkopuolella.
Pitoisuus suuntaa-antava,yhdiste läpäisee keräimen helposti.

Työterveyslaitos
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Yhdiste Tulos Yksikkö

ALIFAATTISET HIILIVEDYT   

Pentadekaani  0,8 µg/m³

Tunnistamaton hiilivety** 1) 7 µg/m³

AROMAATTISET HIILIVEDYT   

Bentseeni  0,8 µg/m³

Ksyleenit (p,m)  0,4 µg/m³

Tolueeni  0,9 µg/m³

YKSIARVOISET ALKOHOLIT   

Etanoli 2) 3 µg/m³

MONIARVOISET ALKOHOLIT   

1,2-Propaanidioli eli propyleeniglykoli  1 µg/m³

ALKOHOLI- JA FENOLIEETTERIT   

2-(2-Etoksietoksi)etanoli  0,6 µg/m³

ALDEHYDIT   

Bentsaldehydi  0,7 µg/m³

Dekanaali  0,6 µg/m³

Nonanaali  0,9 µg/m³

Oktanaali  0,4 µg/m³

HAPOT   

Etikkahappo 3) 7 µg/m³

Heksaanihappo, kapronihappo  0,9 µg/m³

Propaanihappo  0,4 µg/m³

HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC)  10 µg/m³

CK19-00736-4 Näyte/keräin: 253555
Mittauspaikka: Sepänkatu 2, Turku
Mittauskohde: Opet
Analysointipvm.: 26.02.2019/SMA
Näytteenottoaika: 19.02.2019 09:05 - 19.02.2019 10:02 
Ilmamäärä: 11,59 dm³

1) TVOC-alueen ulkopuolella.
Kiehumispiste on noin 290°C.

2) TVOC-alueen ulkopuolella.
Pitoisuus suuntaa-antava,yhdiste läpäisee keräimen helposti.

3) TVOC-alueen ulkopuolella.
Pitoisuus suuntaa-antava,yhdiste läpäisee keräimen helposti.

CK19-00736-5 Näyte/keräin: 253630
Mittauspaikka: Sepänkatu 2, Turku
Mittauskohde: Ruokala
Analysointipvm.: 26.02.2019/SMA
Näytteenottoaika: 19.02.2019 10:10 - 19.02.2019 10:55 
Ilmamäärä: 9,15 dm³

Työterveyslaitos
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Yhdiste Tulos Yksikkö

ALIFAATTISET HIILIVEDYT   

Oktaani  0,4 µg/m³

AROMAATTISET HIILIVEDYT   

Bentseeni  0,7 µg/m³

Etyylibentseeni  0,5 µg/m³

Ksyleenit (p,m)  1 µg/m³

Ksyleeni (o)  0,5 µg/m³

1,2,4-Trimetyylibentseeni  0,4 µg/m³

Tolueeni  2 µg/m³

TERPEENIT JA NIIDEN JOHDANNAISET   

Limoneeni  0,4 µg/m³

YKSIARVOISET ALKOHOLIT   

1-Butanoli  0,8 µg/m³

Etanoli 1) 11 µg/m³

MONIARVOISET ALKOHOLIT   

1,2-Etaanidioli eli etyleeniglykoli***  4 µg/m³

1,2-Propaanidioli eli propyleeniglykoli  4 µg/m³

ALKOHOLI- JA FENOLIEETTERIT   

2-Butoksietanoli  2 µg/m³

2-(2-Etoksietoksi)etanoli  10 µg/m³

ALDEHYDIT   

Bentsaldehydi  0,6 µg/m³

Dekanaali  1 µg/m³

Heksanaali  0,9 µg/m³

Nonanaali  5 µg/m³

Oktanaali  3 µg/m³

KETONIT   

Asetoni 2) 2 µg/m³

HAPOT   

Butaanihappo eli voihappo  0,7 µg/m³

Etikkahappo 3) 15 µg/m³

Heksaanihappo, kapronihappo  3 µg/m³

Pentaanihappo, valeriaanahappo  0,6 µg/m³

Propaanihappo  1 µg/m³

HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC)  30 µg/m³

1) TVOC-alueen ulkopuolella.
Pitoisuus suuntaa-antava,yhdiste läpäisee keräimen helposti.

2) TVOC-alueen ulkopuolella.
Pitoisuus suuntaa-antava,yhdiste läpäisee keräimen helposti.

3) TVOC-alueen ulkopuolella.
Pitoisuus suuntaa-antava,yhdiste läpäisee keräimen helposti.

Työterveyslaitos
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Yhdiste Tulos Yksikkö

AROMAATTISET HIILIVEDYT   

Bentseeni  0,4 µg/m³

Tolueeni  0,5 µg/m³

TERPEENIT JA NIIDEN JOHDANNAISET   

a-Pineeni  0,5 µg/m³

YKSIARVOISET ALKOHOLIT   

1-Butanoli  0,5 µg/m³

Etanoli 1) 5 µg/m³

MONIARVOISET ALKOHOLIT   

1,2-Propaanidioli eli propyleeniglykoli  2 µg/m³

ALKOHOLI- JA FENOLIEETTERIT   

2-Butoksietanoli  0,7 µg/m³

2-(2-Etoksietoksi)etanoli  3 µg/m³

ALDEHYDIT   

Bentsaldehydi  0,7 µg/m³

Dekanaali  2 µg/m³

Nonanaali  2 µg/m³

Oktanaali  1 µg/m³

KETONIT   

Asetoni 2) 3 µg/m³

HAPOT   

Heksaanihappo, kapronihappo  0,9 µg/m³

Propaanihappo  0,5 µg/m³

HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC)  10 µg/m³

CK19-00736-6 Näyte/keräin: 255361
Mittauspaikka: Sepänkatu 2, Turku
Mittauskohde: Luokka 201
Analysointipvm.: 26.02.2019/SMA
Näytteenottoaika: 20.02.2019 12:40 - 20.02.2019 13:25 
Ilmamäärä: 9,08 dm³

1) TVOC-alueen ulkopuolella.
Pitoisuus suuntaa-antava,yhdiste läpäisee keräimen helposti.

2) TVOC-alueen ulkopuolella.
Pitoisuus suuntaa-antava,yhdiste läpäisee keräimen helposti.

CK19-00736-7 Näyte/keräin: 253689
Mittauspaikka: Sepänkatu 2, Turku
Mittauskohde: Luokka 205
Analysointipvm.: 26.02.2019/SMA
Näytteenottoaika: 20.02.2019 12:45 - 20.02.2019 13:30 
Ilmamäärä: 9,19 dm³

Työterveyslaitos
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Yhdiste Tulos Yksikkö

AROMAATTISET HIILIVEDYT   

Bentseeni  0,4 µg/m³

Tolueeni  0,4 µg/m³

YKSIARVOISET ALKOHOLIT   

1-Butanoli  0,7 µg/m³

2-Etyyli-1-heksanoli  0,4 µg/m³

Etanoli 1) 12 µg/m³

MONIARVOISET ALKOHOLIT   

1,2-Etaanidioli eli etyleeniglykoli***  5 µg/m³

1,2-Propaanidioli eli propyleeniglykoli  2 µg/m³

FENOLIT   

Fenoli  0,4 µg/m³

ALKOHOLI- JA FENOLIEETTERIT   

2-Butoksietanoli  0,5 µg/m³

2-(2-Etoksietoksi)etanoli  11 µg/m³

ALDEHYDIT   

Bentsaldehydi  0,8 µg/m³

Dekanaali  3 µg/m³

Heksanaali  0,8 µg/m³

Nonanaali  3 µg/m³

Oktanaali  3 µg/m³

Pentanaali  0,4 µg/m³

KETONIT   

Asetoni 2) 4 µg/m³

HAPOT   

Butaanihappo eli voihappo  0,5 µg/m³

Etikkahappo 3) 10 µg/m³

Heksaanihappo, kapronihappo  1 µg/m³

Pentaanihappo, valeriaanahappo  0,5 µg/m³

Propaanihappo  0,6 µg/m³

ESTERIT JA LAKTONIT   

Texanol 4) 0,4 µg/m³

PIIYHDISTEET   

Oktametyylisyklotetrasiloksaani  0,5 µg/m³

Dekametyylisyklopentasiloksaani  2 µg/m³

HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC)  20 µg/m³

1) TVOC-alueen ulkopuolella.
Pitoisuus suuntaa-antava,yhdiste läpäisee keräimen helposti.

2) TVOC-alueen ulkopuolella.
Pitoisuus suuntaa-antava,yhdiste läpäisee keräimen helposti.

3) TVOC-alueen ulkopuolella.
Pitoisuus suuntaa-antava,yhdiste läpäisee keräimen helposti.

4) 2,2,4-Trimetyyli-1,3-pentaanidiolimonoisobutyraatti

Työterveyslaitos
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Yhdiste Tulos Yksikkö

AROMAATTISET HIILIVEDYT   

Bentseeni  0,5 µg/m³

Tolueeni  0,4 µg/m³

YKSIARVOISET ALKOHOLIT   

1-Butanoli  0,8 µg/m³

Etanoli 1) 8 µg/m³

MONIARVOISET ALKOHOLIT   

1,2-Etaanidioli eli etyleeniglykoli***  5 µg/m³

1,2-Propaanidioli eli propyleeniglykoli  1 µg/m³

FENOLIT   

Fenoli  0,5 µg/m³

ALKOHOLI- JA FENOLIEETTERIT   

2-Butoksietanoli  0,6 µg/m³

2-(2-Etoksietoksi)etanoli  18 µg/m³

ALDEHYDIT   

Bentsaldehydi  0,7 µg/m³

Dekanaali  2 µg/m³

Nonanaali  2 µg/m³

Oktanaali  3 µg/m³

KETONIT   

Asetoni 2) 3 µg/m³

HAPOT   

Propaanihappo  0,5 µg/m³

PIIYHDISTEET   

Dekametyylisyklopentasiloksaani  0,6 µg/m³

HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC)  20 µg/m³

CK19-00736-8 Näyte/keräin: 253024
Mittauspaikka: Sepänkatu 2, Turku
Mittauskohde: Luokka
Analysointipvm.: 26.02.2019/SMA
Näytteenottoaika: 20.02.2019 12:50 - 20.02.2019 13:35 
Ilmamäärä: 9,15 dm³

1) TVOC-alueen ulkopuolella.
Pitoisuus suuntaa-antava,yhdiste läpäisee keräimen helposti.

2) TVOC-alueen ulkopuolella.
Pitoisuus suuntaa-antava,yhdiste läpäisee keräimen helposti.

CK19-00736-9 Näyte/keräin: 253778
Mittauspaikka: Sepänkatu 2, Turku
Mittauskohde: Luokka 301A
Analysointipvm.: 26.02.2019/SMA
Näytteenottoaika: 20.02.2019 14:00 - 20.02.2019 14:45 
Ilmamäärä: 9,08 dm³

Työterveyslaitos
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Yhdiste Tulos Yksikkö

ALIFAATTISET HIILIVEDYT   

Pentadekaani  0,4 µg/m³

AROMAATTISET HIILIVEDYT   

C16-C18-alkyylibentseenit** 1) 31 µg/m³

Tolueeni  0,5 µg/m³

TERPEENIT JA NIIDEN JOHDANNAISET   

3-Kareeni  0,6 µg/m³

Limoneeni  0,4 µg/m³

a-Pineeni  1 µg/m³

YKSIARVOISET ALKOHOLIT   

1-Butanoli  1 µg/m³

2-Etyyli-1-heksanoli  2 µg/m³

Etanoli 2) 16 µg/m³

2-Metyyli-2-propanoli*** 3) 0,5 µg/m³

MONIARVOISET ALKOHOLIT   

1,2-Etaanidioli eli etyleeniglykoli***  9 µg/m³

1,2-Propaanidioli eli propyleeniglykoli  3 µg/m³

FENOLIT   

Fenoli  0,5 µg/m³

ALKOHOLI- JA FENOLIEETTERIT   

2-(2-Butoksietoksi)etanoli  0,9 µg/m³

2-Butoksietanoli  4 µg/m³

2-(2-Etoksietoksi)etanoli  35 µg/m³

ALDEHYDIT   

Bentsaldehydi  0,6 µg/m³

Dekanaali  2 µg/m³

Heksanaali  2 µg/m³

Heptanaali  0,5 µg/m³

Nonanaali  4 µg/m³

Oktanaali  6 µg/m³

Pentanaali  0,6 µg/m³

KETONIT   

Asetoni 4) 4 µg/m³

HAPOT   

Butaanihappo eli voihappo  0,7 µg/m³

Etikkahappo 5) 17 µg/m³

Heksaanihappo, kapronihappo  2 µg/m³

Pentaanihappo, valeriaanahappo  0,6 µg/m³

Propaanihappo  1 µg/m³

PIIYHDISTEET   

Dekametyylisyklopentasiloksaani  0,5 µg/m³

HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC)  50 µg/m³

Työterveyslaitos
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1) Osittain TVOC-alueen ulkopuolella.

2) TVOC-alueen ulkopuolella.
Pitoisuus suuntaa-antava,yhdiste läpäisee keräimen helposti.

3) TVOC-alueen ulkopuolella.
Pitoisuus suuntaa-antava,yhdiste läpäisee keräimen helposti.

4) TVOC-alueen ulkopuolella.
Pitoisuus suuntaa-antava,yhdiste läpäisee keräimen helposti.

5) TVOC-alueen ulkopuolella.
Pitoisuus suuntaa-antava,yhdiste läpäisee keräimen helposti.

Yhdiste Tulos Yksikkö

YKSIARVOISET ALKOHOLIT   

1-Butanoli  0,7 µg/m³

Etanoli 1) 4 µg/m³

MONIARVOISET ALKOHOLIT   

1,2-Etaanidioli eli etyleeniglykoli***  4 µg/m³

1,2-Propaanidioli eli propyleeniglykoli  0,8 µg/m³

ALKOHOLI- JA FENOLIEETTERIT   

2-Butoksietanoli  0,4 µg/m³

2-(2-Etoksietoksi)etanoli  6 µg/m³

ALDEHYDIT   

Bentsaldehydi  0,7 µg/m³

Dekanaali  2 µg/m³

Nonanaali  2 µg/m³

Oktanaali  1 µg/m³

KETONIT   

Asetoni 2) 4 µg/m³

HAPOT   

Etikkahappo 3) 7 µg/m³

Heksaanihappo, kapronihappo  0,8 µg/m³

Propaanihappo  0,6 µg/m³

HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC)  10 µg/m³

CK19-00736-10 Näyte/keräin: 254785
Mittauspaikka: Sepänkatu 2, Turku
Mittauskohde: Luokka 208
Analysointipvm.: 26.02.2019/SMA
Näytteenottoaika: 20.02.2019 14:05 - 20.02.2019 14:50 
Ilmamäärä: 9,15 dm³

1) TVOC-alueen ulkopuolella.
Pitoisuus suuntaa-antava,yhdiste läpäisee keräimen helposti.

2) TVOC-alueen ulkopuolella.
Pitoisuus suuntaa-antava,yhdiste läpäisee keräimen helposti.

3) TVOC-alueen ulkopuolella.
Pitoisuus suuntaa-antava,yhdiste läpäisee keräimen helposti.

CK19-00736-11 Näyte/keräin: 241610
Mittauspaikka: Sepänkatu 2, Turku

Työterveyslaitos
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Yhdiste Tulos Yksikkö

AROMAATTISET HIILIVEDYT   

Tolueeni  0,4 µg/m³

YKSIARVOISET ALKOHOLIT   

1-Butanoli  1 µg/m³

2-Etyyli-1-heksanoli  0,6 µg/m³

Etanoli 1) 23 µg/m³

2-Metyyli-2-propanoli*** 2) 0,4 µg/m³

MONIARVOISET ALKOHOLIT   

1,2-Etaanidioli eli etyleeniglykoli***  8 µg/m³

1,2-Propaanidioli eli propyleeniglykoli  3 µg/m³

ALKOHOLI- JA FENOLIEETTERIT   

2-Butoksietanoli  0,8 µg/m³

2-(2-Etoksietoksi)etanoli  24 µg/m³

1-Metoksi-2-propanoli  0,9 µg/m³

ALDEHYDIT   

Bentsaldehydi  0,6 µg/m³

Dekanaali  2 µg/m³

Heksanaali  0,9 µg/m³

Heptanaali  0,5 µg/m³

Nonanaali  2 µg/m³

Oktanaali  4 µg/m³

Pentanaali  0,4 µg/m³

KETONIT   

Asetoni 3) 4 µg/m³

HAPOT   

Butaanihappo eli voihappo  0,5 µg/m³

Etikkahappo 4) 10 µg/m³

Heksaanihappo, kapronihappo  1 µg/m³

Pentaanihappo, valeriaanahappo  0,4 µg/m³

Propaanihappo  0,7 µg/m³

HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC)  20 µg/m³

Mittauskohde: Luokka 302
Analysointipvm.: 26.02.2019/SMA
Näytteenottoaika: 20.02.2019 14:10 - 20.02.2019 14:55 
Ilmamäärä: 9,19 dm³

1) TVOC-alueen ulkopuolella.
Pitoisuus suuntaa-antava,yhdiste läpäisee keräimen helposti.

2) TVOC-alueen ulkopuolella.
Pitoisuus suuntaa-antava,yhdiste läpäisee keräimen helposti.

3) TVOC-alueen ulkopuolella.
Pitoisuus suuntaa-antava,yhdiste läpäisee keräimen helposti.

4) TVOC-alueen ulkopuolella.
Pitoisuus suuntaa-antava,yhdiste läpäisee keräimen helposti.
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Työterveyslaitos Laboratoriotoiminta on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima 
testauslaboratorio T013 , SFS-EN ISO/IEC 17025.
Näytteenottoa ei ole akkreditoitu.

Työympäristölaboratoriot

Tämän lausunnon osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman 
kirjallisen luvan perusteella.

Susanna Viitasaari
laboratorioanalyytikko
Helsinki

Hanna Hovi
asiantuntija
Helsinki

Tulosten tarkastelu
Näyte on kerätty Tenax TA-Carbograph 5TD-adsorptioputkeen. Laboratorio ei ole vastuussa 
näytteenotosta mittauskohteessa. Tulokset koskevat vain laboratorioon toimitettuja näytteitä.

Yhdellä tähdellä (*) merkityt tulokset eivät ole akkreditoituja.

Kahdella tähdellä (**) merkityt aineet on määritetty tolueeniekvivalenttina ja tunnistettu 
käyttäen Wileyn tai NISTin massaspektritietokantaa. Näiden aineiden pitoisuudet ovat 
semikvantitatiivisia.

Kolmella tähdellä (***) merkityt tulokset ovat semikvantitatiivisia, tunnistukseen on käytetty 
puhdasta vertailuainetta.

ISO 16000-6 -standardin mukaan TVOC-pitoisuus määritetään tolueeniekvivalentteina 
(tolueenivasteina). Osa yksittäisistä yhdisteistä määritetään niiden omilla vasteilla, jotka voivat 
poiketa huomattavastikin tolueenin vasteesta. Tästä johtuen yksittäisten yhdisteiden summa 
saattaa olla suurempi kuin TVOC.

Näytteestä ilmoitetaan yhdisteen omalla vasteella lasketun pitoisuuden lisäksi pitoisuus 
tolueeniekvivalenttina niille yhdisteille, joiden pitoisuus tolueeniekvivalenttina määritettynä on 
lähellä tai ylittää ns. asumisterveysasetuksen [1] toimenpiderajan.

[1] Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä 
olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista.
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